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Gdy stolica Polski stała się po
Powstaniu 1944 jedną wiel-
ką ruiną, miastem niemal-

że wymarłym, można się było za-
stanawiać, czy opłacała się skór-
ka za wyprawkę i czy ambicje po-
lityczne warte były aż takich znisz-
czeń, a przede wszystkim: czy do-
prowadzenie do śmierci blisko 200
tysięcy warszawiaków miało  jaki-
kolwiek sens. Wprawdzie ochota,
żeby bić Niemca, była bardzo duża,
ale szanse na pokonanie okupan-
ta – z wojskowego punktu widzenia
– niemal żadne, bo przecież bra-
kowało odpowiedzialnego porozu-
mienia z nadchodzącymi ze wscho-
du „Ruskimi” i dyrygowaną przez
nich I Armią Wojska Polskiego. Ty-
le że siedzący w warszawskim ko-
tle nie mogli mieć tak trzeźwej oce-
ny, jaką mamy dziś, więc łatwo ich
krytykować po latach. Wzrusza-
jące filmu na temat Powstania
również niewiele zmienią. Okazu-
je się jednak, że warszawska skłon-
ność do prowokowania klęsk nie
jest zjawiskiem przemijającym. 

Najświeższym tego dowo-
dem jest pożar Mostu Ła-
zienkowskiego. Nawet wte-

dy, gdy Łazienkowski jeszcze nie
został zamknięty z powodu bar-
dzo poważnych zniszczeń, spowo-
dowanych przez ogień, Warszawa
i tak korkowała się niemiłosiernie
w godzinach szczytu. Teraz sytu-
acja stała się jeszcze gorsza. Tym
bardziej, że wydaje się niemal pew-

ne, iż niezbędny remont powygi-
nanych stalowych konstrukcji – a
najprawdopodobniej całkowita
przebudowa mostu – potrwa nie
kilka tygodni ani kilka miesięcy,
tylko kilka lat. A to grozi częścio-
wym paraliżem miasta. 

Łazienkowski, który w przy-
spieszonym tempie oddano
do użytku w 1975 roku, był

od początku inwestycją niedopra-
cowaną. Wkrótce po uruchomie-
niu tej arcyważnej przeprawy
przez Wisłę trzeba był remonto-
wać tandetny asfalt, położony ów-
czesną modą „wielkich budów so-
cjalizmu” przede wszystkim pod
przecięcie wstęgi przez politycz-
nych prominentów. Pamiętam, że
jeden z inżynierów budujących ten
most powiedział mi na ucho, iż eki-
pę budowlaną zmusza się do kła-
dzenia tandetnego asfaltu i uważał
to za skandal, ale żadna z ówcze-
snych gazet nie chciała opubliko-
wać alarmującej informacji na ten
temat. 

P óźniej trzeba było wielokrot-
nie brać się za remontowa-
nie Łazienkowskiego, aż

wreszcie teraz mamy już najpraw-
dziwszy dramat. Na razie szacuje
się, że koszty naprawy wyniosą co
najmniej 500 milionów złotych,
pocieszając się, że i tak most miał
być remontowany już w przyszłym
roku. W praktyce koszty będą na
pewno wyższe, a to jeszcze jedno
uderzenie w nad wyraz chwiejny
budżet Warszawy. Złośliwi od ra-
zu przypomną, że podobnej wy-
sokości kwota poszła z kasy miasta
na budowę nowego stadionu Woj-
ska Polskiego przy Łazienkowskiej,
gdzie gospodarzem jest Legia, któ-
ra wszak mogłaby rozgrywać me-
cze na zbudowanym za pieniądze
państwowe Stadionie Narodo-
wym, wykorzystując stary obiekt
tylko do treningu. Sam los niejako

ukarał władze Warszawy (poczy-
nając od Kazimierza Marcinkie-
wicza) za rozrzutność, a nazywa-
jąc rzecz po imieniu – za ewident-
ną niegospodarność. Obecnie ma-
my bowiem taką sytuacje, że Mo-
stem Łazienkowskim nie da się
jeszcze bardzo długo przejechać,
a na wybudowanym jako specjali-
styczny obiekt piłkarski Stadionie
Narodowym rozgrywa się mecze
raptem 2-3 razy do roku, próbując
ratować rentowność giganta siat-
kówką, windsurfingiem i koncer-
tami hałaśliwych grup, uprzykrza-
jących życie okolicznym mieszkań-

com. Takie są skutki z jednej stro-
ny niedbalstwa, z drugiej zaś nie-
przemyślanych decyzji.

A skoro już dotknąłem tema-
tyki sportowej, nie od rze-
czy będzie zauważyć, że

urządzony kolejny raz w sympa-
tycznej gościnie UCSiR Bal Mi-
strzów Sportu Warszawy pod da-
chem Areny Ursynów nie pierw-
szy raz skłonił do porównania z
koncertem orkiestry grającej do
końca na tonącym już Titaniku.
Warszawski sport wyczynowy bo-
wiem nie tyle tonie, ile niemal cał-
kiem utonął i z dawnej potęgi po-

została już tylko piłkarska Legia,
która gra zresztą tak, że tylko
usiąść i płakać. Podczas balu ogło-
szono wyniki dorocznego plebiscy-
tu na najlepszych sportowców sto-
licy i znowu wygrała sprowadzona
parę lat temu z Poznania młociar-
ka Anita Włodarczyk, dzięki któ-
rej miasto ma chociaż jedną jedy-
ną pozycję mistrzowską w sporcie
światowym. 

A nicie przychodzi trenować
na zdemolowanych obiek-
tach Skry przy Wawelskiej,

gdzie inicjujący budowę Stadionu
Narodowego bez bieżni minister

sportu Mirosław Drzewiecki obie-
cywał postawienie nowej lekko-
atletycznej areny. Tymczasem na
tę inwestycję wcale się nie zanosi.
Jak na ironię zaś Skra – której pre-
zesem jest współautor sukcesów
Anity, uznany za najlepszego tre-
nera Warszawy Krzysztof Kali-
szewski – została ostatnio zmu-
szona do procesowania się z mia-
stem i w następstwie przegranej
użytkuje teren przy Wawelskiej już
tylko siłą rozpędu, żeby nie powie-
dzieć – prawem kaduka. Ze strony
władz stolicy odczuwa jedynie chęć
pozbycia się lekkoatletów, więc
Włodarczykówna już teraz roz-
gląda się za nowym miejscem do
treningu. Tym bardziej, że wiele
miast w Polsce – i nie tylko w Pol-
sce – przyjęłoby ją z otwartymi ra-
mionami. 

N a balu trenującej akurat
za granicą rekordzistki
świata w rzucie młotem

nie było. W tych warunkach wy-
nędzniałą twarz warszawskiego
sportu ratował wyjątkowo nie bę-
dący w tym roku laureatem plebi-
scytu dwukrotny mistrz olimpij-
ski w pchnięciu kulą Tomasz Ma-
jewski, który mieszka raptem o
rzut beretem od Areny. On rów-
nież, zapytany o warunki do roz-
woju sportu wyczynowego w War-
szawie, tylko macha ręką kom-
pletnie zrezygnowany. A żeby by-
ło śmieszniej, zarówno Tomasz,
jak i Anita Włodarczyk wzorem
2014 i w tym roku znowu wystar-
tują w Memoriale Kamili Skoli-
mowskiej na Narodowym, gdzie –
wobec braku stałych urządzeń lek-
koatletycznych – raz jeszcze wy-
korzysta się instalacje prowizo-
ryczne. Wszechmocnemu lobby
piłkarskiemu i bezmyślnym wła-
dzom na złość.
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Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
W związku z nadchodzącym Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw prokuratorzy Prokura-

tury Rejonowej Warszawa Mokotów będą udzielać w dniach 23-27 lutego w godzinach 8.15-16.15
w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów przy ul. Wiktorskiej 91a porad i informacji doty-
czących praw pokrzywdzonego przestępstwem, w tym przstepstwem przeciwko rodzinie, moż-
liwości dochodzenia roszczeń i naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Tydzień Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 23 do 28 lutego
2015 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” . Zasadniczym celem tej
inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych
przestępstwem. Do akcji włączyli się również policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa
II. Funkcjonariusze będą pełnili dyżurny, w trakcie których osoby pokrzywdzone przestępstwem
uzyskają informacje na temat przysługujących im uprawnień.

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się:
Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna
Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych,
Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza.

Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie
tylko adwokaci, radcy prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy,
funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania
przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów, przy ul. Wiktorskiej 91 A w Warszawie,
prokuratorzy będą pełnili dyżury od 23 do 27 lutego w godzinach urzędowania jednostki.

W ramach akcji policjanci Komendy Rejonowej Policji Warszawa II będą pełnić dyżury od
poniedziałku tj. 23.02.2015 r. do piątku tj. 27.02.2015 r. w godzinach 10.00- 18.00 oraz w sobotę
– 28.02.2015 r. w godz. 10.00-.13.00 .Funkcjonariusze ursynowscy pełnić będą dyżury w siedzibie
Komisariatu Policji, ul. Janowskiego 7. 

Mokotowscy policjanci będą pełnić dyżur w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II przy ul.
Malczewskiego 3/5/7. Do wilanowskich policjantów o pomoc można zgłaszać się siedziby
Komisariatu przy ulicy Okrężnej 57.
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Choć ostatnie lata istnie-
nia zajezdni autobusowej
przy Chełmskiej były okre-
sem jej powolnego rozkła-
du, to i tak w porównaniu
ze stanem dzisiejszym te-
renu niegdyś wygospoda-
rowanego przez MZA, była
to przestrzeń prawdziwie
miejska i mająca jakiekol-
wiek zastosowanie.

Dziś zamiast osiedli
mieszkaniowych, któ-
rych budowa planowa-

na była po likwidacji zajezdni,
mieszkańcy Sielc mogą podzi-
wiać prawdziwie dziki zagajnik
wyłaniający się zza szczelnie po-
stawionego ogrodzenia. Znane
powiedzenie, że ‘’za komuny by-
ło lepiej’’ w kontekście byłej za-
jezdni znajdującej się przy ulicy
Chełmskiej nabiera znaczenia,
bowiem jej budowa przypada na
lata 1956-1960, a rozkwit wła-
śnie na okres PRL. Była to swego
czasu jedyna zajezdnia trolejbu-
sowa w Warszawie, która póź-
niej zamieniona została w miej-
sce, gdzie większość autobusów
poruszających się po stolicy, od-
bywała swój postój. To tu me-

chanicy czuwali nad jakością
maszyn począwszy od starych
Jelczy, Ikarusów po nowoczesne
Solarisy. Z biegiem lat, w dobie
zmian technologicznych w środ-
kach komunikacji miejskiej oraz
ze względu na niszczejące wy-
posażenie zajezdni, stało się ono
cmentarzyskiem dla kasowane-
go i odstawianego taboru, w któ-
rym pod koniec działalności
przebywało około 190 autobu-
sów. W 2006 roku zajezdnia zo-
stała zamknięta, od 1 kwietnia
była w stanie likwidacji, a ostat-
nim jej wspomnieniem zostanie
Międzynarodowy Zlot Ogórków
zorganizowany 20 maja przez
Klub Miłośników Komunikacji
Miejskiej, który później ku pa-
mięci tego miejsca przygotował
nekrologi rozwieszone na przy-
stankach i wejściach do metra
informując pasażerów o za-
mknięciu zajezdni. 

Choć mieszkańcy oko-
licznych budynków na-
rzekali często na hałas,

który o świcie wydobywał się z
wysłużonych Ikarusów wyrusza-
jących w trasę oraz na podupa-
dającą fizjonomie zajezdni, to

jeśli chodzi o atrakcyjność oto-
czenia do dziś zmieniło się na-
prawdę niewiele. Nikt nie tęskni
zapewne za hałasującymi ma-
szynami, ale znaczna część oko-
licznych lokatorów nie była za-
dowolona z likwidacji supermar-
ketu Elea, który sąsiadował z te-
renem zajezdni. Obecnie za-
miast marketu, skromnego blo-
ku mieszkalnego oraz samej za-
jezdni, która przecież przez wie-
le lat pełniła ważną rolę w war-
szawskiej komunikacji miejskiej,
znajduje się opustoszały plac,
który z roku na rok dziczeje a je-
go wygląd na pewno nie jest bar-
dziej estetyczny od starej pętli. 

L osy Chełmskiej 1/5 (bo
taki jest adres byłej za-
jezdni) od 2006 roku

były albo pełne nadziei albo
wątpliwości. Dniem, który miał
rozpocząć gruntowne zmiany
był 22 listopada, kiedy to w sal-
ce konferencyjnej miejskiego
biura nieruchomości przy ulicy
Koszykowej zebrało się 12 firm
zainteresowanych kupnem pię-
ciohektarowego terenu byłej za-
jezdni. Właśnie wtedy w War-
szawie trwał boom budowlany,

ceny mieszkań bez przerwy ro-
sły, a deweloperzy bili się o tere-
ny poddane licytacji, co chcieli
jak najszybciej wykorzystać
urzędnicy proponując sprzedaż
terenu m. in. przy ul. Chełmskiej
i Czerniakowskiej. Cena wywo-
ławcza wynosiła 95 mln zł. Za-
żarta walka (200 przebić) za-
kończyła się zwycięstwem hisz-
pańskiej firmy deweloperskiej
Sando Immobiliara, która po-
konała w ostatecznym starciu
ING Real Estate kwotą 371 mln
450 tys., czyli ok 7,2 tys. zł za
metr kwadratowy (!). Była to
rekordowa cena za metr kwa-
dratowy w Warszawie. Sando
szybko postarało się o zgodę na
zagęszczenie zabudowy, co po-
myślnie rozpatrywali urzędni-
cy w planach zagospodarowa-
nia rejonu Sielc pozwalając na
przykład na wybudowanie 90-
metrowej wieży w południowej
części działki oraz przeznacze-
nie budynków od strony Czer-
niakowskiej na pomieszczenia
biurowe. Zainteresowani mogli
nawet podziwiać projekty pra-
cowni JEMS Architekci, która
przygotowała zarys tego jak

miało wyglądać przyszłe, nowo-
czesne osiedle. Niestety, recesja
na europejskich rynkach finan-
sowych i kryzys w roku 2008,
spowodowały, że ceny mieszkań
spadły, a nie – jak przewidywa-
li Hiszpanie – szły w górę. Pogrą-
żona w problemach finanso-
wych firma deweloperska nie
myślała już o wybudowaniu cze-
gokolwiek na terenie byłej za-
jezdni, która została pozosta-
wiona bez żadnej opieki. San-
do przez swój brak zaintereso-
wania działką, nieumyślnie udo-
stępniło teren dla spacerowi-
czów z psami, oraz miłośników
libacji alkoholowych, którzy
prawdopodobnie kilka lat temu
doprowadzili do pożaru jedy-
nego ocalałego obiektu - budki
strażniczej (płot ogradzający te-
ren w kilku miejscach został
zniszczony co umożliwia prze-
dostanie się na plac).

Teraz już wiemy, że
zwycięzca hucznej li-
cytacji nie ma zamiaru

niczego budować i ciągle stara
się sprzedać działkę w cenie,
która nie pozostawiłaby inwe-
stycji na dużym minusie. Eks-

perci twierdzą jednak, że jeśli
Sando myśli o straceniu jak naj-
mniej na zakupie tego terenu
to firma musi poczekać na rady-
kalną zmianę sytuacji na ryn-
ku. Mieszkańcy okolicznych
bloków powinny więc uzbroić
się w cierpliwość, bowiem kra-
jobraz ich otoczenia prawdopo-
dobnie nie ulegnie zmianie jesz-
cze przez wiele lat.

Niewątpliwe budżet
miasta po tej licytacji
niezwykle się wzboga-

cił, podobnie z resztą jak w sytu-
acji kiedy to pod młotek poszedł
teren zajezdni przy ul. Inflanc-
kiej. Tam też zwyciężyła firma
deweloperska z Hiszpanii, której
działania zakończyły się tylko na
planach. Czy historia Chełmskiej
1/5 mogła potoczyć się inaczej?
Kto wie jakich kroków podjęli-
by się inni deweloperzy, np.
wspomniany ING Real Estate
(odpowiedzialny za budowę
centrum handlowego Złote Tara-
sy), czy Budimex Nieruchomo-
ści, który wybudował w sąsiedz-
twie piękne osiedle mieszkanio-
we przy ul. Chełmskiej 9. 
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O tym, jak sprzedawano pięciohektarowy teren, swego czasu najdroższy w Warszawie

Zajezdnia autobusowa przy ulicy Chełmskiej...

Środa, 18 lutego, czternasta czter-
dzieści. Ruszam samochodem z
ulicy Bartoka na Ursynowie, zmie-
rzając na Podskarbińską, czyli na
praski brzeg Wisły. 

Mam świadomość, że od pięciu dni za-
mknięty jest Most Łazienkowski, mocno
nadwerężony potężnym pożarem. Pozo-
staje w zasadzie jedynie Trasa Siekier-
kowska, z której do Podskarbińskiej moż-
na już dotrzeć różnymi drogami. Wjeż-
dżam więc w Dolinkę Służewiecką, dzi-
wiąc się nawet, że całkiem luźno. Nieste-
ty, zaraz po przekroczeniu skrzyżowania
z Aleją Wilanowską zaczyna się korek,
jakiego w tym miejscu jeszcze nigdy nie
spotkałem. 

Nic to – powiadam sobie w duchu –
pewnie zaraz za ulicą Sobieskiego ruch
się przerzedzi. I w tym momencie dosta-
ję wiadomość, że dalej może być tylko
gorzej, ponieważ na Moście Siekierkow-
skim doszło do bardzo poważnego wy-
padku. Dużo później dowiem się, że na
szczęście nie było kolizji, ale zatrzymano
jadącego wężykiem kierowcę, który był
najprawdopodobniej pod wpływem nar-
kotyków, a po zatrzymaniu stracił przy-
tomność. 

Kontynuując wyprawę na praski
brzeg, postanawiam uciec z ulicy Sikor-
skiego i jakimś cudem przez Stegny uli-
cą Bonifacego, wyjeżdżam na Powsiń-
ską, żeby dalej Czerniakowską i brze-
giem Wisły dotrzeć do zbawiennej prze-
prawy Mostem Poniatowskiego. Ale to
dramat nie jazda, prędzej bym dotarł

do mostu piechotą. Tuż przed ślimakiem
rezygnuję więc ze zdążania do celu, bo
jest już zbyt późno i skręcam w Powiśle,
żeby Ludną, Rozbrat, Myśliwiecką i
Szwoleżerów powrócić do Czerniakow-
skiej, na której zastaję piekło również
w kierunku Sadyby. Natychmiast nurku-
ję więc w Suligowskiego i Podchorą-
żych, by koło Łazienek wyjechać na Ga-
garina i skręcić w lewo w Belwederską,
a potem pociągnąć już prosto Sobieskie-
go do Miasteczka Wilanów, skąd prze-
smykiem Orszady wspinam się na Skar-
pę Ursynowską, mijam restaurację Staj-
nia i znajduję się wreszcie na zupełnie
luźnej arterii – Rosoła. Po powrocie do
redakcji, przeglądam informacje w Inter-
necie, dowiadując się, że poważne wy-
padki zdarzyły się też na Wale Miedze-
szyńskim i Białołęce, a niemal całe mia-
sto jest od szesnastej sparaliżowane. 

Wiadomo, że po przerażającej próbie
ogniowej Most Łazienkowski ma być
przywrócony do eksploatacji najpraw-
dopodobniej dopiero za dwa lata, więc
droga na prawy brzeg Wisły będzie przez
ten czas drogą przez mękę, wszak od-
padnie jedna z dwu głównych arterii.
Nie wiem, czy w tej sytuacji wojsko – tak
jak w roku 1945 – nie powinno zbudo-
wać prowizorycznego mostu pontono-
wego. Ale kto o tym zadecyduje? Może
jakiś zwołany naprędce sztab kryzyso-
wy. Tymczasem do miasta nadciąga ko-
lejna plaga – bodaj wciąż strajkujący rol-
nicy. Ich los warszawiaków kompletnie
nie interesuje. 

Chyba najwyższy czas, żeby rząd Rze-
czypospolitej przypomniał sobie o stoli-
cy nie tylko przy okazji świętowania ko-
lejnej rocznicy Powstania Warszawskie-
go. Bo życie miasta jest coraz częściej
paraliżowane. Nie tylko najazdami straj-
kujących branż i pożarami mostów. Na
co dzień bowiem mamy rozliczne prze-
budowy Trasa AK!), a przede wszyst-
kim niezsynchronizowane światła sy-
gnalizacyjne, które hamują płynny prze-
jazd chociażby najdłuższą ulicą – Pu-
ławską, mimo że miejski inżynier ruchu
Janusz Galas od lat obiecuje radykalną
poprawę.

Tymczasem paraliż miasta następuje
też tam, gdzie szalbiercza reprywatyza-
cja niszczy ośrodki życia publicznego.
Media grzmią na ten temat nieustannie,
ale Sejm pozostaje głuchy na medialne
apele. Posłowie wolą się reprywatyzacji
nie tykać, obawiając się ewentualnego
obciążenia budżetu państwa. Za to po-
zwalają rządowi na snucie szaleńczych
projektów zbrojeniowych, które  mogą
przynieść wydatki w ciężkich miliardach
dolarów, ale na pewno nie pomogą nam
obronić się przed ewentualną napaścią
państwa, którego się w tej chwili najbar-
dziej boimy. 

Takie mnie właśnie naszły refleksje,
gdy stałem w ulicznych korkach. Zastana-
wiam się otóż, czy ironiczne niemieckie
określenie „polnische Wirtschaft” nie do-
tyczy przypadkiem również mojej uko-
chanej Warszawy...

M a c i e j  P e t r u c z e n k o

To nie tylko pożar mostu Łazienkowskiego, to pożar w ulicznym burdelu

Kto doprowadza do paraliżu Warszawy?
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Na wtorkowej sesji Rady
Dzielnicy radni klubu „Na-
szego Ursynowa” złożyli
wniosek o powołanie Rady
Seniorów w Dzielnicy Ur-
synów. 

Jak możemy przeczytać w zło-
żonym przez nas wniosku „Ursy-
nów powinien być dzielnicą
przyjazną dla wszystkich – dzie-
ci, młodzieży, dorosłych i senio-
rów. Władze dzielnicy powinny
wspierać solidarność międzypo-
koleniową oraz tworzyć warun-
ki do pobudzania aktywności
obywatelskiej osób starszych w
społeczności lokalnej.” Korzysta-
jąc z uprawnień jakie daje nam
art. 5c ustawy o samorządzie
gminnym oraz § 13 ust. 1 pkt 1
ppkt 9 statutu dzielnicy Ursy-
nów postanowiliśmy zawniosko-
wać za utworzeniem Rady Se-
niorów w naszej Dzielnicy. Rada
będzie miała charakter konsulta-
cyjny, doradczy i inicjatywny. 

20 października 2014 Pani
Prezydent Warszawy powołała
członków Warszawskiej Rady
Seniorów. W skład tej stołecznej
rady wchodzą przedstawiciele
miedzy innymi Komisji Dialogu
Społecznego ds. Osób Starszych
i Kombatantów, Komisji Dialo-
gu Społecznego ds. Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku, Prezyden-
ta m.st. Warszawy oraz Rady
m.st. Warszawy. Warszawska
Rada Seniorów, pełniącej funk-
cję doradczą i nadzorczą nad re-
alizacją działań programu „War-
szawa przyjazna seniorom”. 

Uważamy, że równie ważną
rolę powinna spełniać Rada Se-
niorów w naszej radzie. Kiedy
pod koniec lat 70. Ursynów za-

czął być zasiedlany młodymi
osobami, rodzinami. Dziś pra-
wie po 35 latach osobom tym
chcemy zaproponować szerszą
ofertę dla spożytkowania ich ak-
tywności. Chcemy również wy-
słuchiwać się w ich potrzeby i na
nie reagować. Chcemy zrobić
Dzielnicę Ursynów jeszcze
bardziej przyjazną se-
niorom. 

Działania
ukierunkowa-
ne na senio-
rów rozpo-
częliśmy
jeszcze
podczas
rządów
Naszego
Ursyno-
wa. Przy-
pomnę
tylko
stworzenie
Uniwersyte-
tu Trzeciego
Wieku, zajęć
komputerowych,
zajęć ruchowych, a
także licznej i bezpłatnej
oferty kulturalnej dla naszych
seniorów. 

Myślę, że nie przypadkowe by-
ło, że to właśnie „Nasz Ursynów”
złożył wniosek o utworzenie Ra-
dy Seniorów w naszej Dzielnicy.
W naszych szeregach jest wiele
osób, które od lat działają na
rzecz seniorów. Wymienię tylko
dla przykładu naszą koleżankę,
radną Ewę Cygańską, która pro-
paguje budowę Domu Seniora
w naszej Dzielnicy, czy Krzyszto-
fa Bendowskiego od lat działają-
cego w Dzielnicowej Komisji Dia-

logu Społecznego, a ostatnio wy-
branego na przewodniczącego
tej Komisji.

W naszym wniosku zwrócili-
śmy się z prośbą o przygotowa-
nie materiałów wymaganych dla
powołania takiej Rady i przepro-
wadzenie wstępnych konsulta-

cji z klubami radnych. Jeże-
li taki projekt trafi do

naszego klubu do
zaopiniowania,

wówczas
zwrócimy się

do Państwa
z prośbą
wyraże-
nie swojej
opinii. 

Rady
Senio-
rów po-
wstały już

lub po-
wstają na

Wilanowie,
Targówku i

Woli. Miło, że
jesteśmy kolejną

dzielnicą, która jako
pierwsza zaczyna wdra-

żać dobre praktyki skierowane
dla seniorów. 

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
P r z e w o d n i c z ą c y  

K l u b u  R a d n y c h  
„ N a s z  U r s y n ó w ”  w  R a d z i e

D z i e l n i c y  U r s y n ó w

Klub Radnych 
„Nasz Ursynów”

w Radzie Dzielnicy Ursynów

Ewa Cygańska
Katarzyna Niemyjska

Goretta Szymańska
Daniel Głowacz

Leszek Lenarczyk
Paweł Lenarczyk

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy

Ursynów, 10 lutego 2015 r.

WWNNIIOOSSEEKK

dotyczący powołania Rady 
Seniorów Dzielnicy Ursynów

My niżej podpisani radni Kluby
„Nasz Ursynów” w Radzie Dziel-
nicy Ursynów wnioskujemy o jak
najszybsze utworzenie w Dziel-
nicy Ursynów m.st. Warszawy Ra-
dy Seniorów i nadanie jej statutu.

Ursynów powinien być dziel-
nicą przyjazną dla wszystkich –
dzieci, młodzieży, dorosłych i se-
niorów. Władze dzielnicy powin-
ny wspierać solidarność między-
pokoleniową oraz tworzyć wa-
runki do pobudzania aktywności
obywatelskiej osób starszych w
społeczności lokalnej. Dlatego
też, na podstawie art. 5c usta-
wy o samorządzie gminnym
oraz § 13 ust. 1 pkt 1 ppkt 9 sta-
tutu dzielnicy Ursynów zwraca-
my się z wnioskiem o utworzenie
Rady Seniorów. Rada będzie
miała charakter konsultacyjny,
doradczy i inicjatywny.

Prosimy uprzejmie o przygo-
towanie materiałów wymaga-
nych dla powołania takiej Rady
i przeprowadzenie wstępnych
konsultacji z klubami radnych.

„Nasz Ursynów” wnioskuje 
o Dzielnicową Radą Seniorów
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W dniu 4 lutego br. zarząd
spółdzielni mieszkaniowej
SAM-81 otrzymał wyrok
Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego, wraz z
uzasadnieniem, w spra-
wie skargi dotyczącej za-
pisów w miejscowym pla-
nie zagospodarowania
przestrzennego obszaru
Ursynów Południe Kaba-
ty. Skarga spółdzielni zo-
stała odrzucona. 

Wyrok WSA w sprawie
o sygn. akt IV
SA/WA 1764/14 za-

padł 16 grudnia ubiegłego roku,
ale opisujący dotąd bardzo szcze-
gółowo przebieg wydarzeń przed
sądem ursynowski portal inter-
netowy nie zamieścił informacji
o odrzuceniu skargi spółdziel-
ców. Naszym zdaniem połowicz-
na informacja w ogóle nie jest
informacją, więc Passa spieszy
naprawić dziennikarskie zanie-
dbanie internetowego medium.
Sędzia Wanda Zielińska-Baran
nie uznała racji mieszkańców kil-
ku budynków sąsiadujących z hi-
permarketem Tesco na Kabatach,
którzy starali się dowieść, że roz-
budowa handlowego centrum
narusza ich prawo do życia bez
hałasu. Reprezentujący spółdziel-
ców mec. Jacek Jaworski starał
się przekonać sędzię, że miejsco-
wy plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru Ursynów Po-
łudnie Kabaty, uchwalony w
2008 r. przez Radę m.st. Warsza-
wy, zezwala na wybudowanie -
jego zdaniem - zbyt dużego
obiektu, który może emitować
nadmierny hałas będący uciąż-
liwością dla sąsiadów zamiesz-
kałych w odległości ok. 40 me-
trów. Zdaniem skarżących, w
mpzp budynki zlokalizowane
wokół Tesco mają wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej
na poziomie 20-35 proc., zaś sa-
mo Tesco ma tylko 7 proc.  Jed-
nak podstawowym zarzutem by-
ły zapisy w mpzp dotyczące prze-
znaczenia terenu. 

Spółdzielcy starali się do-
wieść, że są one niejasne
i inwestor ma praktycz-

nie wolną rękę podczas realizacji
rozbudowy hipermarketu. Passa
zna wszystkie szczegóły dotyczą-
ce tej inwestycji, ponieważ w
2008 r. nasza gazeta uniemożli-
wiła rozbudowę Tesco do gigan-
tycznych rozmiarów, o czym tam-
tejsi mieszkańcy, jak również
wspierający ich inicjatywy portal
internetowy, zdają się już nie pa-
miętać. Nasza bitwa o wielkość
tak zwanego współczynnika in-
tensywności zabudowy dla Tesco
rozpoczęła się w listopadzie 2007
r., kiedy wyłożono do publiczne-
go wglądu projekt Planu Miejsco-
wego Zagospodarowania Prze-
strzennego Obszaru Kabaty-Połu-
dnie. Współpracujący z naszą re-
dakcją prof. Lech Królikowski, na-
onczas inspektor NIK, wykrył, że
z niewiadomych powodów auto-
rzy planu wyznaczyli hipermar-
ketowi współczynnik intensyw-
ności zabudowy na poziomie 3,5,
choć na tym terenie Studium
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy, którego zapisy

są dla planistów wiążące, jasno
określa jego wysokość na 1,5. 

Gdyby woli stołecznych
planistów stało się za-
dość dzisiejszy „bla-

szak”, w którym mieści się Te-
sco, przekształciłby się w gigan-
tyczny obiekt handlowy równy
powierzchnią Galerii Mokotów.
Wszystko to na granicy z otuliną
rezerwatu Las Kabacki. Batalia
została przez nas wygrana, z pro-
jektu planu wykreślono wielkość
3,5 i zapisano 1,5. Dzięki temu
tamtejsi mieszkańcy nie muszą
obawiać się, że będą mieszkać
w sąsiedztwie drugiej Galerii
Mokotów. Jednak ich ubiegło-
roczne zarzuty mające na celu
zmianę zapisów mpzp rejonu
Kabaty Południe od początku
uznawaliśmy za nietrafione.
SAM-81 jest bowiem osobą
prawną i nie może reprezento-
wać poszczególnych osób fizycz-
nych - konkretnie wszystkich
mieszkańców. Poza tym, w na-
szej opinii obecny plan zagospo-
darowania nie narusza prawa

własności tak spółdzielni, jak i
mieszkańców. W grudniu 2014
roku WSA podzielił naszą tezę.
Obietnice przedwyborcze człon-
ków lokalnej inicjatywy składa-
ne mieszkańcom budynków są-
siadujących z Tesco, że zdołają
zablokować rozbudowę hiper-
marketu były więc bez pokrycia,
ale ludzie w nie uwierzyli. 

Wsprawie rozbudowy
handlowego gigan-
ta nie ma dwóch

prawd, prawda jest tylko jedna -
nikt nie zdoła przeszkodzić wła-
ścicielowi terenu w realizacji
swojego projektu, o ile będzie
on zgodny z zapisami mpzp. A
właścicielem 4 ha gruntu u zbie-
gu al. KEN i Wąwozowej jest bry-
tyjska sieć handlowa Tesco.
Mieszkańcy mogą najwyżej skar-
żyć decyzje środowiskowe, ale i
ta droga szybko się skończy. Po-
zostają więc wyłącznie negocja-
cje z inwestorem, aby uszczknąć
dla siebie cokolwiek, bo na wie-
le nie można liczyć. Wysoce iry-
tująca była postawa niektórych

mieszkańców zaprezentowana
podczas publicznego wysłucha-
nia w urzędzie dzielnicy Ursy-
nów w marcu 2014 r. 

Mieszkanka budynku
przy ul. Zaruby
stwierdziła wówczas,

że „nie może być mowy o jakim-
kolwiek kompromisie”. Jej wy-
stąpienie zapoczątkowało lawinę
żądań, oskarżeń, jak również
gróźb pod adresem inwestora.
Kolejny mówca wpierw groził in-
westorowi sądem i bojkotem
obiektu, a podniecony aplauzem
widowni zakończył swoje wywo-
dy w języku angielskim stwier-
dzeniem „Wracajcie do Londy-
nu”. Było to wystąpienie niegod-
ne publicznej debaty toczącej się
w inteligenckiej dzielnicy Ursy-
nów. Napisaliśmy wówczas w
Passie, że „mówca zaprezento-
wał poziom chłopka-roztropka,
który sprzedał ojcowiznę, kupił
nieruchomość w stolicy i będzie
bronił swoich interesów kosą po-
stawioną na sztorc”. Podtrzymu-
jemy to, co wówczas napisaliśmy,
bo jaką legitymacją dysponował
ów człowiek, że uzurpował so-
bie prawo pokazania drzwi są-
siadowi i przepędzania go z wła-
snej działki? Żądał poszanowania
swojej własności, nie wykazując
jednocześnie żadnych oznak sza-
cunku dla własności cudzej. Pas-
sa nie popierała i nie będzie po-
pierać takich postaw. 

Nie popieraliśmy rów-
nież pomysłu zamiany
działek „na inne na Ur-

synowie” zaprezentowanego
przez kolejnego uczestnika pu-
blicznego wysłuchania. Po
pierwsze, Ursynów nie dyspo-
nuje podobnej wielkości działką
komunalną. Jest to wynik rabun-
kowej gospodarki gruntami
uprawianej przez władze nieza-
wisłej wówczas i niezależnej
gminy Ursynów w latach 1994-
2002. Efekt – dzisiaj nie ma
gdzie wybudować Szpitala Po-
łudniowego, bo wszystko co du-
że i cenne zostało sprzedane lub
oddane w trybie bezprzetargo-
wym w użytkowanie wieczyste.
Po wtóre, pomysł zamiany dzia-

łek wygląda na podrzucenie ku-
kułczego jaja innym. Czyli, my,
kabackie elity, nie będziemy zno-
sić w sąsiedztwie żadnych gale-
rii, bo zakłócają nam i naszym
dzieciom spokój. Niech sobie bu-
dują galerie gdzie indziej, np. na
północnym Ursynowie. Tamtej-
szemu plebsowi takie sąsiedz-
two nie powinno przeszkadzać.

Ostatnio zarząd Tesco
podjął kolejną próbę
uzyskania pozwolenia

na budowę częściowo uwzględ-
niającą postulaty mieszkańców
budynków sąsiadujących z hi-
permarketem. Złożony został
wniosek o wydanie decyzji śro-
dowiskowej, która jest ważnym
elementem w procedurze wyda-
wania przez Urząd m.st. War-
szawy pozwolenia na budowę.
W 2012 i w 2014 r. Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska
wydała negatywną opinię co do
oddziaływania planowanej in-
westycji na środowisko i zaleci-
ła inwestorowi podjęcie kroków
mających m.in. na celu ograni-
czenie hałasu w rejonie dostaw,
który nie powinien być zlokalizo-
wany na wolnym powietrzu. 

Wnowym wniosku je-
den z czterech wa-
riantów przewiduje

strefę dostaw pod ziemią na
dwóch poziomach. Nad strefą do-
staw ma być urządzony teren zie-
lony. Od strony ulic Zaruby i Iwa-
nowa-Szajnowicza powstanie
wysokie na 2,5 m ogrodzenie-
-ekran akustyczny o wysokości
2,5 metra. Projekt przewiduje wy-
budowanie galerii handlowej z
trzema kondygnacjami naziem-
nymi i dwoma podziemnymi. U
zbiegu al. KEN i Wąwozowej po-
wstanie dominanta o wysokości
29 m, przechodząca kaskadowo
w 19, 13 i 10 m przy strefie do-
staw. Szczegóły dotyczące lokali-
zacji urządzeń klimatyzacyjnych
i chłodniczych inwestor przedsta-
wi w przygotowywanym raporcie
środowiskowym, który wkrótce
ma zostać złożony w RDOŚ. Roz-
budowa Tesco zaplanowana jest
wstępnie pod koniec 2016 r. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Rozbudowa Tesco zacznie się prawdopodobnie pod koniec 2016 roku

Mieszkańcy przeciwko rozbudowie hipermarketu
FOTO LECH KOWALSKI

W styczniu w Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad otworzono oferty
potencjalnych wykonawców trasy S2 od
Puławskiej do Przyczółkowej. 

W ciągu kilku miesięcy zostanie podpisana
umowa, przez środek Ursynowa przejdzie dwujez-
dniowa trasa szybkiego ruchu, z trzema pasami w
każdą stronę. Od kilkunastu lat wiadomo, że bę-
dzie ona poprowadzona w tunelu, najdłuższym tu-
nelu drogowym w Polsce. Prace studialne i przy-
gotowawcze prowadzono przez cały ten czas. Wie-
le materiałów od lat publikowanych było (i jest)
przez Stowarzyszenie Integracji Stołecznej KO-
Munikacji (SISKOM). Mało tego - od niemal roku
przebieg tunelu można było zobaczyć na mapach
Google (wystarczyło dostatecznie przybliżyć, by
zobaczyć poniższy widok, gdzie projektowana
trasa jest zaznaczona liniami przerywanymi).

Zastanówmy się więc co nas wszystkich czeka. Za-
letą tunelu jest całkowite oddzielenie ruchu skiero-
wanego z i na Ursynów od tranzytu przez dzielnicę
i miasto. Po uruchomieniu trasy nie będzie skrzyżo-
wań, świateł, wiaduktów – jedynymi elementami wi-
docznymi dla mieszkańców będą wentylatornie tu-
nelu oraz wjazd – od strony Puławskiej (wjazd od
strony Wilanowa jest wprost w skarpę).

Wjazd na S2 z Ursynowa będzie możliwy tylko
w jednym kierunku – w kierunku Poznania jedy-
nie przez węzeł Ursynów Zachód na zapleczu Re-
ala, a w kierunku Lublina i Terespola – przez Ur-
synów Wschód na skarpie. Z jednej strony jest to
pewne ograniczenie dla mieszkańców, ale z dru-
giej – ogranicza tranzyt przez Ursynów mieszkań-
ców innych dzielnic – im będzie wygodniej wjeż-
dżać i zjeżdżać w każdą stronę z Puławskiej lub
Przyczółkowej.

Węzeł Ursynów Zachód obejmuje zjazd z kie-
runku Poznania w kierunku nowego ronda na
ulicy Płaskowickiej (w rejonie obecnego przejścia
dla pieszych przy nr 44) i dalej – Płaskowickiej w
kierunku południowej części dzielnicy lub nowym
odcinkiem ulicy Gandhi – w kierunku północ-
nym. Węzeł Ursynów wschód to przedłużenie uli-
cy Płaskowickiej na wschód z zjazdami (i wjazda-
mi) na S2 w kierunku wschodnim i do ulicy Bra-
nickich w Wilanowie. Ulica Płaskowickiej zostanie
wybudowana kilka metrów bliżej budynków No-
woursynowska 139 niż obecny łącznik z Nowour-
synowską. Wymagać również będzie wyburzenia
kilkunastu budynków w rejonie Kokosowej. Ponie-
waż przebieg ulicy był ustalony od wielu lat – są
to wyłącznie starsze obiekty. Największy problem
stanowić będzie wyburzenie jednego budynku
na terenie stajni SGGW – niestety – wybudowanie
tunelu przy zachowaniu tego budynku wydaje
się niemożliwe.

Tunel przebiega nieco na południe od osi obec-
nej ulicy Płaskowickiej, w odległości od budynków
znacznie większej niż budynki przy KEN znajdu-
ją się od alei KEN. Oczywiście, jak w każdym przy-
padku budowli podziemnej istnieje ryzyko prze-
noszenia drgań na sąsiednie budynki – ale w po-
równaniu do tunelu metra drgania będą znacznie
mniejsze – koła samochodów maja opony które
niemal doskonale tłumią wibracje. Dodatkowo
większa odległość tunelu drogowego niż metra od
budynków zredukuje wibracje właściwie do zera.

Duże obawy mamy wszyscy z wentylacją tu-
nelu – jeżeli jednak zostanie zachowany równo-
mierny ruch samochodów, bez spowolnień, bez
gwałtownych przyspieszeń, bez korków, zużycie
paliwa i ilość wydzielanych spalin będą niewielkie.

Tunel ma być wentylowany jedynie przez wyloty
– wyrzutnie wentylacyjne umieszczone kilkadzie-
siąt metrów od każdego końca tunelu.

Jak jednak będzie wyglądać życie Ursynowa w
latach 2016-2019 – w czasie budowy tunelu? To już
zależy w głównej mierze od wykonawcy i jego
współpracy z miastem i dzielnicą. Konieczne jest
przejście tunelu przez 3 główne ulice dzielnicy – De-
reniową, KEN i Rosoła. Oprócz tego tunel prze-
tnie ulicę Pileckiego na południe od ronda, Braci
Wagów, Lanciego i Nowoursynowską. Aleja KEN
może być przejezdna cały czas – znajduje się nad
tunelem metra, który musi być przejezdny cały
czas i nie będzie zamykany. W tej sytuacji zamyka-
nie ulicy ponad metrem nie jest potrzebne.

Znacznie większy problem stanowią Dereniowa
i Rosoła. Jednak biorąc pod uwagę, że projektan-

ci proponują budowę tunelu w odcinkach długo-
ści 12 (dwunastu metrów), nie ma przeszkód aby
wykonawca etapy robót przerywał przy tych skrzy-
żowaniach i zapewniał przejazd choćby przez
zwężoną jezdnię tymczasową. Projekt przewidu-
je, że roboty będą prowadzone dokładnie na po-
łudnie od Płaskowickiej – od straży pożarnej do uli-
cy Cynamonowej. Oznacza to, że Płaskowickiej
od Pileckiego do Cynamonowej może być prze-
jezdna przez cały czas budowy. Dopiero na wschód
od Cynamonowej, w związku z budową szersze-
go zjazdu na Wilanów konieczne będzie zamknię-
cie ulicy.

Tak wygląda teraz, a jak będzie potem się? Czas
pokaże.

P i o t r  J a n o w s k i  
( I n i c j a t y w a  M i e s z k a ń c ó w  U r s y n o w a )

I jeszcze o trasie mającej przebiegać przez środek Ursynowa

Po otwarciu ofert wykonawców trasy S2
FOTO LECH KOWALSKI
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W Warszawie od początku lat 90. XX
wieku trwa reprywatyzacja grun-
tów, którą raczej należałoby nazwać
prywatyzacją, albowiem z roszcze-
niami bardzo często występują nie
byli właściciele, ale kancelarie adwo-
kackie posługujące się upoważnie-
niami i pełnomocnictwami. 

Wstyczniu 2015 r. „Gazeta Wybor-
cza” (10-11 stycznia 2015, s. 30-
31) opisała losy parceli po ka-

mienicy przy ul. Królewskiej 39. Obecnie - po
poszerzeniu ul. Marszałkowskiej – plac ten
znajduje się na południowo-zachodnim na-
rożniku Marszałkowskiej i Królewskiej.  Do
niedawna w tym miejscu stały słynne pawi-
lony rzemieślnicze. Przed wojną była tu ka-
mienica, która należała do kilku właścicieli.
Od pewnego czasu w polskich sądach obo-
wiązuje zasada, że w przypadku wielu spad-
kobierców, wystarczy znaleźć jednego, a w
imieniu pozostałych może występować usta-
nowiony przez sąd kurator. Później sąd - na
wniosek - znosi współwłasność i prawo do
działki jest na wyciągnięcie ręki. Tak było w
tym przypadku. W czerwcu 2014 r. „Ratusz”
wydał decyzję o przekazaniu działki nowe-
mu właścicielowi. Wydawało się, że spra-
wa jest zakończona.

Okazuje się jednak, że do działki
ma prawa także inna osoba, któ-
ra nie brała udziału w postępo-

waniu, natomiast bez jej wiedzy sąd ustano-
wił kuratora pomimo, że znany był prawny
spadkobierca i istniał z nim kontakt. Kura-
torem został niejaki Mr. S. Bartlet z karaib-
skiego państewka St. Kitts & Nevis. Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze, które w
2010 r. wydało pozytywną decyzję dla no-
wego właściciela – po uzyskaniu informacji
o odkrytych faktach - postanowiło sprawę
rozpatrzyć ponownie. Na to pełnomocnik
niedoszłego właściciela zagroził żądaniem
odszkodowania. 

Podobnych przykładów, gdzie moż-
na podejrzewać fałszowanie doku-
mentów jest znacznie więcej, cho-

ciażby słynna już sprawa kamienicy przy
Narbutta 60, ale także Noakowskiego 16.
Warto też zwrócić uwagę na wywiad z
rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Ire-
ną Lipowicz, zamieszczony w „Gazecie Wy-
borczej” (10.02.2015, s.8-9). W części doty-
czącej wykorzystywania obecnej sytuacji z
krzywdą dla byłych właścicieli, Pani Profe-
sor powiedziała m.in.: „ Zdziwiłabym się
gdyby taką „okazję” przeoczył świat prze-
stępczy. Ale jak widzimy po historiach z Po-
znania, Krakowa czy Warszawy, nie prze-
oczył. Nie wiemy tylko, jaka jest skala tego
procederu”. Myślę, że tego cytatu nie trze-
ba komentować.

Problemem tzw. reprywatyzacji zaję-
ły się ostatnio ogólnokrajowe dzien-
niki oraz poważne tygodniki, tzw.

opiniotwórcze, dlatego nie będę opisywał
kolejnych przykładów. Chcę natomiast zwró-
cić uwagę P.T. Czytelników na margines tej
sprawy, jakim są z pozoru drobne kwestie
związane z reprywatyzacją. Pierwszym przy-
kładem niech będzie pałac Prymasowski przy
ul. Senatorskiej 13-15. Ta wspaniała rezy-
dencja z czasów Władysława IV, od końca
XVIII w. do lat 90. XX w., była własnością
władz państwowych. W okresie Polski Lu-
dowej obiekt był jedną z siedzib Minister-
stwa Kultury i Sztuki. Nie mamy więc tu do
czynienia ze zwrotem nieruchomości byłym
właścicielom, a z klasyczną prywatyzacją.
Warto podkreślić, że prywatyzacji podlegał
zarówno pałac, jak też przynależny do niego
teren. Tym sposobem prywatną własnością
stał się m. in. miejski trotuar po południowej
stronie ulicy. Właściciel na chodniku wyzna-
czył miejsca do parkowania, za które pobie-
ra opłatę w wysokości 5 złotych za godzinę
(przez całą dobę). Istotne w tym wszystkim
jest to, że parkujące samochody zajmują tak-

że część jezdni przylegającej do chodnika.
Oznacza to, że za parkowanie na miejskiej
jezdni oraz miejskim trotuarze opłaty wpły-
wają do prywatnej kieszeni. 

Prywatna własność jest wartością za-
gwarantowana w Konstytucji i jed-
nym z motorów rozwoju naszego

państwa. Mam jednak wątpliwości, czy pry-
watyzacji powinny podlegać także miejskie
trotuary i miejskie jezdnie. Nie oglądałem
dokumentów dotyczących tej nieruchomo-
ści, toteż nie mogę wykluczyć, iż prywatna fir-
ma jest rzeczywiście właścicielem fragmentu
ulicy, a w związku z tym całkiem legalnie po-
biera należne pożytki. Jeżeli tak rzeczywi-
ście jest, to należałoby bardzo uważnie przyj-
rzeć się procesowi prywatyzacji tego obiektu,
bo niedobrze byłoby, gdyby był on począt-
kiem procesu przechodzenia warszawskich
ulic w prywatne ręce. Drugą natomiast spra-
wą jest to, kto (imiennie) dopuścił aby przy
prywatyzacji historycznego pałacu, od końca
XVIII w. będącego własnością publiczną, wraz
z obiektem przekazać nowemu właścicielowi
fragment ulicy. Przekazanie to nie powinno
mieć miejsca nawet w przypadku, gdyby
wspomniany fragment ulicy w przeszłości
wchodził w skład opisanej nieruchomości.
Gdyby bowiem posłużyć się tą logiką, to do
ewentualnie reprywatyzowanych parceli po
zachodniej stronie Marszałkowskiej (prawie
od pl. Zbawiciela do ul. Królewskiej), należa-
łoby dołączać prawo do połowy szerokości
ulicy. Marszałkowska na tym odcinku miała
bowiem przed wojna niespełna 30 m szeroko-
ści, a obecnie około siedemdziesięciu. 

Innym bulwersującym mnie przykła-
dem reprywatyzacji jest zwrot Pałacu
Zamoyskich, zwanego Błękitnym. Nie

znam szczegółów, toteż nie kwestionuję pod-
jętych decyzji. Kwestionuję natomiast – tak,
jak w przypadku Senatorskiej – bezkrytyczne
oddanie (lub zbycie) wszystkiego, bez
uwzględnienia interesów mieszkańców mia-
sta, w tym istniejących od ok. 1950 r. ciągów
komunikacyjnych. Przypomnę w tym miej-
scu, że przez 60 lat istniał po wschodniej stro-
nie ul. Marszałkowskiej i jej przedłużeniu
przez Ogród Saski, popularny pieszy ciąg ko-
munikacyjny do ówczesnego Placu Dzierżyń-
skiego, a obecnie Bankowego. 

Po zwrocie pałacu, przejście to zosta-
ło zagrodzone, co sprawia, że aby
przejść z Placu Bankowego na Mar-

szałkowską przy Królewskiej, trzeba nadłożyć
ok. 300-400 metrów. Niby to niedużo, ale
dlaczego zwracając pałac nie zadbano o war-
szawiaków? Obecnie piesza komunikacja po-
między Placem Bankowym a Marszałkow-
ską (przy Królewskiej) praktycznie nie istnie-
je, chociaż była bardzo popularna i przyjem-
na, bo prowadziła przez Ogród Saski. Mając
w pamięci ten przykład można się obawiać,
że skoro zwrócono grunt na Senatorskiej przy
Placu Zamkowym i stanął tam prywatny bu-
dynek, to nowy właściciel może zakwestiono-
wać prawo Miasta do przebiegającego pod
budynkiem tunelu Trasy W-Z. A może zechce
pobierać myto za przejazd?

Czy rzeczywiście nie można reprywa-
tyzować z wyłączeniem ciągów ko-
munikacyjnych lub np. z notarial-

nym zastrzeżeniem służebności tych części
nieruchomości, które służą komunikacji w
naszym mieście? Czy nie można skorzystać ze
spec-ustawy drogowej i nie dopuścić, aby za-
mknięty został tradycyjny ciąg komunikacyj-
ny, lub oddany w prywatne ręce publiczny
chodnik?

Wnaszym mieście, gdzie wojenne
zniszczenia i powojenna odbudo-
wa w znacznym stopniu zmieniły

przedwojenną siatkę ulic, przywracanie pry-
watnej własności w obrębie dawnych nierucho-
mości może być bardzo niebezpieczne i prowa-
dzić do nieobliczalnych konsekwencji. Trzeba
więc to robić z ogromną wyobraźnią, a przede
wszystkim przewidywać wszelkie skutki ta-
kich działań, w tym zakładając możliwość dzia-
łania nabywców „w złej wierze”. Nie można bo-
wiem wykluczyć, że nowy właściciel np. posta-
wi szlaban i zacznie pobierać opłatę za przej-
ście jego chodnikiem, czy przejazd tunelem
Trasy W-Z. Przytoczone wyżej przykłady – mo-
im zdaniem - wyraźnie świadczą, że Miasto nie
rozważa wpływu i konsekwencji zwrotów na
życie mieszkańców stolicy. Niezależnie od te-
go aspektu, przeciekające do wiadomości opi-
nii publicznej informacje o prywatyzacji w
Warszawie budzą wielki niepokój. Prawie każ-
da ujawniona sprawa pachnie aferą.

d r  h a b .  L e c h  K r ó l i k o w s k i
p r o f .  W S K F i T

Kamyczek do ogródka o prywatyzacji gruntów warszawskich

Czy ktoś nad tym jeszcze panuje?

ZZaassttaawwiioonnee pprrzzeejjśścciiee pprrzzeezz łłąącczznniikk PPaałłaaccuu ZZaammooyysskkiicchh

PPrryywwaattnnyy ppaarrkkiinngg nnaa SSeennaattoorrsskkiieejj zzaajjmmuujjee cchhooddnniikk ii kkaawwaałłeekk jjeezzddnnii

BBuuddyynneekk pprrzzyy SSeennaattoorrsskkiieejj nnaadd ttuunneelleemm TTrraassyy WW-ZZ
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Ruszyła Pierwsza Polska
Ekspedycja Zimowa „Ko-
rona Warszawy”, której
celem jest zdobycie w stylu
alpejskim 6 najwyższych
wzniesień znajdujących
się na obszarze Warszawy
w sezonie zimowym 2015. 

O godz. 7.40 zdobyty został
pierwszy szczyt – Kopiec Moczy-
dłowski (130,5 m n.p.m.), czyli
najbardziej na zachód wysunięty
cel Ekspedycji znajdujący się na
terenie dzielnicy Wola. Kolejnym
punktem tego sportowego wyda-
rzenia będzie ursynowska Górka
Kazurka w dniu 21 lutego br.!

„Korona Warszawy” jest
przedsięwzięciem na wskroś pio-

nierskim, którego dotychczas
nikt nie miał śmiałości podjąć.
Dziś na Kopcu Moczydłowskim,
pięciu śmiałków: Paweł Cywiń-
ski, Mateusz Luft, Jan Mencwel,
Jarosław Ziółkowski oraz Szcze-
pan Żurek świadomych zagro-
żeń i trudów tej ekspedycji pod-
jęło się tego niezwykle ambitne-
go wyzwania.

Członkowie teamu w ramach
ekspedycji chcą wejść na:

Monte Kazury (133,9 m
n.p.m.) – lokalna nazwa Góra
Latawcowa, Góra Trzech Szczy-
tów. Znajduje się na terenie dziel-
nicy Ursynów. Celem wyprawy
będzie zdobycie wszystkich
trzech szczytów oraz bezprece-

densowe przejście granią łączącą
wszystkie wierzchołki. – Atak
szczytowy planowany na godzi-
nę 12.00 w dniu 21 lutego br.

Kopę Cwila (108 m n.p.m.) na
terenie Parku im. Romana Ko-
złowskiego w dzielnicy Ursynów.
Wejście nową drogą w ścianie
wschodniej.

Górkę Szczęśliwicką (152 m
n.p.m.) – najwyższe wzniesie-
nie na terenie Warszawy, znajdu-
je się w dzielnicy Ochota. Celem
wyprawy będzie zdobycie szczy-
tu pionierską drogą południową
oraz zjazd na nartach ze szczytu
do bazy.

Kopiec Powstania Warszaw-
skiego (121 m n.p.m.) – Najwyż-

sze wzniesienie w dzielnicy Mo-
kotów.

Górę Gnojna (dokładna wy-
sokość nieznana) – Szczyt znaj-
dujący się na terenie Starego
miasta. Wspinaczka drogą Dire-
tissima nowym wariantem bez
obozu szczytowego. Celem eks-
pedycji będzie dokonanie do-
kładnego pomiaru wysokości.

Inspiracją dla uczestników
ekspedycji była charytatywna
wyprawa parlamentarzystów na
Kilimandżaro. „Korona Warsza-
wy” również ma charakter do-
broczynny i wszystkie środki ze-
brane w czasie trwania Ekspe-
dycji wspomogą bieżące działa-
nie Fundacji Rak’n’Roll, która
zmienia schemat myślenia o cho-
robie nowotworowej i działa na
rzecz poprawy jakości życia cho-
rych na raka.

Wciąż istnieje możliwość do-
łączenia do ekspedycji na zasa-
dach komercyjnych. Wycho-
dząc naprzeciw zapotrzebowa-
niu podróżników indywidual-
nych, wprowadzono dwie moż-
liwości uczestnictwa w zdoby-
waniu Korony Warszawy. Moż-
na wziąć udział jako tragarz i
przeżyć wspaniałą przygodę
podczas trekingu do basecampu
pod jednym z sześciu szczytów
za 5$. Osoby spragnione więk-
szych wyzwań mogą wziąć
udział w trekingu do basecam-
pu z opcją zdobycia szczytu
wraz z zespołem atakującym w
cenie 20$. Cały dochód z części
komercyjnej zostanie przezna-
czony na rzecz Fundacji
Rak’n’Roll.

w w w . u r s y n o w . p l

Dom Kultury SMB „Imielin” przy ul. Dereniowej 6, 22 lutego
2015 r. (niedziela) o godz. 17.00 zostanie otwarta wystawa
„Świątynie prawosławne”. 

Na zdjęciu praca Mikołaja Mularczyka lat 13.

W sobotę planowane zdobycie Monte Kazury Niezwykła sztuka młodych
artystów w DK Imielin

Porozumieli się w Ośrodku 
Pomocy Społecznej Ursynów

Jest porozumienie kończące spór zbiorowy w OPS Ursynów.
W dniu 16 kutego strona związkowa oraz pracodawcy zawarły
w obecności mediatora – porozumienie, na mocy którego przez
najbliższe 24 miesiące (2 lata) tj. do marca 2017 r., w Ośrodku
wprowadzony został gwarantowany tzw. ruchomy czas pracy, da-
jący zatrudnionym pracownikom, a w szczególności opieku-
nom dzieci, uprawnienie do zmiany godzin rozpoczęcia i koń-
czenia pracy na ich indywidualny wniosek. 

Powyższe porozumienie jest niewątpliwie korzystne dla pra-
cowników, którzy m.in. będą mogli faktycznie pogodzić obowiąz-
ki opiekunów z pracą zawodową, a także dla pracodawcy, któ-
ry w praktyce realizować będzie politykę rodzinną dla osób po-
wracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem
dziecka. Z rozwiązania skorzystają także mieszkańcy Ursynowa,
którzy będą mogli załatwić część ze spraw w niestandardowych
godzinach pracy OPS. 

P a w e ł  M a c z y ń s k i

W Arenie Ursynów balowano na konto najlepszych sportowców Warszawy

Anita Włodarczyk bezkonkurencyjna
Jak łatwo było przewidzieć, w plebiscycie
zorganizowanym przez Urząd Miasta Anita
Włodarczyk została ponownie wybrana najlepszym (a
także najpopularniejszym) sportowcem Warszawy
2014. Jej legitymacją jest ustanowiony w Berlinie
rekord świata w rzucie młotem oraz złoty medal
mistrzostw Europy w Zurychu.

– W perspektywie tegorocznego sezonu przymierzam się do
przesunięcia rekordu świata poza granicę 80 metrów – powiedziała
nam najlepsza polska lekkoatletka, która nie mogła być na
zorganizowanym 14 lutego w Arenie Ursynów Balu Mistrzów Sportu
Warszawy, ponieważ wraz ze swym mentorem Krzysztofem
Kaliszewskim pozostaje na obozie treningowym za granicą. Kaliszewski
triumfował także, zdobywając miano najlepszego trenera stolicy. 

Za Anitą znalazła się trójka bardzo znanych sportowców.
Katarzyna Woźniak potwierdziła rozwój talentu w łyżwiarstwie
szybkim: po zdobyciu w drużynie brązowego medalu olimpijskiego
w 2010 w Vancouver cztery lata później na igrzyskach w Soczi
wskoczyła wraz z koleżankami o stopień wyżej. Pływak Radosław
Kawęcki został w ubiegłym roku (Berlin) mistrzem Europy na 200
metrów stylem grzbietowym, a w Ad-Dausze, na basenie 25-
metrowym, sięgnął po mistrzostwo świata w tej konkurencji. Jego
kolega po fachu Paweł Korzeniowski zagarnął dla odmiany brąz na
obu imprezach na 200 m motylkowym. Warto też przypomnieć, że
na mistrzostwach Europy lekkoatletów w Zurychu tytuły
wicemistrzowskie dostały się Arturowi Kuciapskiemu w biegu na 800
metrów, a pochodzącemu z Etiopii Yaredowi Shegumo w maratonie. 

W XV Plebiscycie więcej było sławnych nazwisk w gronie jury niż
wśród kandydatów na miejsca w dziesiątce. A jury tworzyli: Irena
Szewińska (najlepsza polska sportsmenka w historii), Teresa
Sukniewicz-Kleiber, Ryszard Szurkowski, Andrzej Supron i Jerzy Engel.
Ponieważ większość plebiscytowych tuzów była nieobecna na balu w
Arenie, siłą rzeczy wszystkie oczy kierowały się ku gościowi
honorowemu, dwukrotnemu mistrzowi olimpijskiemu w pchnięciu kulą
Tomaszowi Majewskiemu (na zdjęciu – z brodą) i jego pięknej żonie
Annie. Tym razem ze sportowcami nie mogła balować prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która musiała się zająć jak
najbardziej palącą kwestią: pożarem Mostu Łazienkowskiego. P E T R O

F O T O :  D . S E N K O W S K I / S t o ł e c z n a  E s t r a d a

NNaajjlleeppssii ssppoorrttoowwccyy WWaarrsszzaawwyy 22001144
1. Anita Włodarczyk (Skra), lekkoatletyka
2. Katarzyna Woźniak ( WTŁ Stegny), łyżwiarstwo szybkie
3. Radosław Kawęcki (AZS AWF), pływanie
4. Paweł Korzeniowski (AZS AWF), pływanie
5. Karolina Winkowska (WT Kite), kitesurfing
6. Oktawia Nowacka (Pięciobój Polski – CWKS Legia), pięciobój

nowoczesny
7. Artur Kuciapski (AZS AWF), lekkoatletyka
8. Yared Shegumo (AZS AWF), lekkoatletyka
9. Jonasz Stelmaszyk (Spójnia), żeglarstwo
10. Marcin Rudawski (MKS Dwójka), żeglarstwo
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Z inicjatywy Dzielnicowej
Komisji Dialogu Społecz-
nego w ursynowskim Ra-
tuszu odbył się IV Bal Kar-
nawałowy dla Osób z Nie-
pełnosprawnością. 

W wydarzeniu wzięło udział
ponad 100 niepełnosprawnych
mieszkańców, przedstawiciele
organizacji pozarządowych oraz
władze Dzielnicy.

Organizatorzy balu, który roz-
począł się tradycyjnym polone-
zem, zapewnili uczestnikom
wiele atrakcji, niespodzianek,
konkursów. Imprezę uświetnili
Jacek Sennewald – animator ba-
lu, Zespół Hand to Hand, Moni-
ka i Michał Wiśniewscy z firmy
ARTVABIK, a także grupa naj-
młodszych tancerek z Riviera
Dance Studio.

W balu uczestniczyli członko-
wie Zarządu Dzielnicy Ursynów
z burmistrzem Robertem Kem-
pą na czele, a także ursynowscy
radni: przewodnicząca Rady
Dzielnicy Teresa Jurczyńska-
-Owczarek, Ewa Cygańska i Ka-
mil Orzeł.

Dekorację sali wykonała mło-
dzież z Gimnazjum przy Spo-
łecznym Liceum Ogólnokształ-

cącym nr 4 im. Batalionu AK „Pa-
rasol” , pod kierunkiem prof. Pio-
tra Romanowskiego.

W organizację balu, anima-
cje, zabawy, konkursy, przygo-
towanie poczęstunku, opiekę
wolontariuszy włączyli się
przedstawiciele organizacji po-
zarządowych:

154 warszawskiej Drużyny
Harcerek „Młody Las” im.

Wandy Rutkiewicz, Stowarzy-
szenia Społeczników „Ariad-
na”, Stowarzyszenia „Niepeł-
nosprawni na rzecz środowi-
ska EKON”, Stowarzyszenia
Rodzin i Przyjaciół Osób Głę-
boko Upośledzonych „Maja”,
Stowarzyszenia Inicjatyw Spo-
łecznych „Odpowiedzialni”,
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Zarzą-

du Rejonowego Warszawa –
Mokotów, Stowarzyszenia
Nasz Ursynów

8. Fundacji ,,Kluboteka Doj-
rzałego Człowieka”, Fundacji
na Rzecz Kobiet „Ja Kobieta”,
Fundacja Dobrych Rozwią-
zań, Parafialnego Koła Cari-
tas przy Parafii Ofiarowania
Pańskiego.

t e k s t  i  f o t o :  w w w . u r s y n o w . p l

Na Ursynowie karnawał
obfity był w bale. Tradycyj-
nie organizowały je dla
swoich uczniów szkoły
podstawowe, w liceach
tańczono na studniów-
kach, a Arena Ursynów jak
co roku gościła najlepszych
sportowców Warszawy. 

Śladem lat poprzednich bal
zorganizowało również Gim-
nazjum nr 94 im. Cichociem-
nych Spadochroniarzy Armii
Krajowej przy ul. Na Uboczu 9.
Był to bal dla uczniów klas trze-
cich, kończących w tym roku
naukę, przygotowany przez
grupę zaangażowanych rodzi-
ców, z asystą nauczycieli, pod
batutą Grzegorza Pruszki. Przy-
gotowania trwały wiele tygo-

dni, podczas których wymie-
niano maile, dyskutowano na
temat dekoracji, cateringu, mu-
zyki, wyglądu stołów i ubioru
uczniów. I warto było, bo gdy
wreszcie wszystko było goto-
we, wzroku nie można było
oderwać. Na ten jeden wieczór
budynek szkoły stał się pała-
cem, a potężna sala gimna-
styczna przyjęła postać sali ba-
lowej. 

Tematyka balu: wielka po-
dróż do Ameryki. Po lewej stro-
nie od wejścia do sali zawisła
potężna flaga Stanów Zjedno-
czonych. Każdy szczegół był do-
pracowany. Kolorystka: granat,
czerwień, biel. Ale klimaty były
różnorodne – od palmowej Flo-
ridy po świetlisty Nowy Jork.

Nawet serwetki były w barwach
amerykańskich. Takiego wybo-
ru dokonali uczniowie, rodzice
zajęli się zamówieniem mate-
riałów, wiele z elementów zo-
stało wykonanych własnoręcz-
nie. Symbolika balu była jedno-
znaczna – amerykański sen,
marzenie o przyszłości dającej
każdemu szansę, każdemu kto
po nią sięgnie. „To piękne
zwieńczenie tych lat w tej szko-
le”, relacjonował jeden z zapy-
tanych uczniów, „myślę, że wie-
le nas teraz czeka”.

Pod sufitem wisiało 1500 ba-
lonów połączonych w 5 warko-
czy - tyle klas trzecich kończy w
tym roku edukację w gimna-
zjum na Uboczu. Wielką podróż
do Ameryki i ku przyszłości roz-

poczęto o punkt 18 Polonezem,
czyli piękną polską tradycją.
Tańczących - eleganckie dziew-
czyny na szpilkach i wytwor-
nych chłopaków w garniturach
- obserwował tłum rodziców.
Wielu z nich miało łzy w oczach.
Potem robiono zdjęcia i zaczęła
się część zamknięta. Były tań-
ce, rozmowy przy stołach, ciepłe
wymiany zdań z nauczycielami,
piosenki z dedykacjami. Mło-
dzież bawiła się tak fantastycz-
nie, że zapominano o przygoto-
wanych potrawach. Na zakoń-
czenie balu z wielkim hukiem
przekłuto balony. Potem zosta-
ło już tylko sprzątanie, w któ-
rym ramię w ramię uczestniczy-
li rodzice i uczniowie. „Wzru-
szyłem się patrząc na odtańczo-

nego poloneza, którego wodził
Grzegorz Pruszka i z wielką
przyjemnością patrzyłem na tę
wspaniałą młodzież bawiącą się
z energią właściwą ich wieko-
wi. Te dwa miesiące starań i za-
biegów by bal miał godną opra-
wę naprawdę się opłaciły”, po-
wiedział pod koniec zabawy Ma-
rian Miszczuk, ojciec ucznia
szkoły i jeden z głównych orga-
nizatorów balu. Nic dodać nic
ująć. Może tylko to, że bal prze-
biegał bez zakłóceń. Nad bez-
pieczeństwem młodzieży czu-
wali rodzice, a z zewnątrz dys-
kretny i przyjazny patrol Straży
Miejskiej. Brawo Gimnazjum 94. 

Na koniec refleksja własna.
Często mówi się o tym, że kapi-
tał społeczny na Ursynowie nie

odpowiada wciąż poziomowi
kapitału ludzkiego. Talent, wy-
kształcenie, różnorodność i kre-
atywność mieszkańców nie
znajduje odzwierciedlenia w
tworzeniu ‘miejsca’, kształto-
waniu się relacji, solidarności i
sieci społecznych. Na tle tego
obrazu przykład balu gimna-
zjalnego w szkole Na Uboczu
jest bardzo pozytywny i ukazu-
je możliwości oraz potencjał
społeczny. Współpraca rodzi-
ców, uczniów, nauczycieli two-
rzących szkołę jako instytucję i
miejsce społecznego spotkania,
przy przygotowywaniu wspól-
nego przedsięwzięcia dała
wspaniałe efekty. Przykład god-
ny naśladowania. 

E w a  K o r c e l l i - O l e j n i c z a k

Ponad 100 niepełnosprawnych ursynowian bawiło się setnie

Wielotygodniowe przygotowanie do bardzo udanego wydarzenia w Gimnzjum 94

Dialog poprzez wspólną zabawę

Na Uboczu „(…) bal, bal, bal jest, bal nad bale……” 

BBuurrmmiissttrrzz RRoobbeerrtt KKeemmppaa ppoowwiittaałł uucczzeessttnniikkóóww bbaalluu
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W sobotni walentynkowy wieczór, 14 lutego, salę widowiskową Domu Sztuki SMB
„Jary” zawojował żywioł jazzu. Licznie przybyłym słuchaczom udzieliła się radosna
atmosfera, jaką niesie z sobą jazz tradycyjny. Bo właśnie ten gatunek muzyki
zdominował pierwszy publiczny koncert trzynastoosobowego (nie licząc dwojga
wokalistów) zespołu „Big-Band Ursynów” pod kierunkiem trębacza i dyrygenta
Mariana Piwowarczyka. Koncert otrzymał stosowną do swojej daty nazwę
„Jazzowe Walentynki”. 

Na czterech trąbkach, czterech saksofonach (zamiennie z klarnetami), dwóch puzonach,
instrumencie klawiszowym, gitarze basowej i perkusji, w większości ursynowscy i zawodowi muzycy
grali jednak nie tylko standardy jazzowe, ale także muzykę taneczną w dawnym dobrym stylu,
melodie filmowe, a nawet operetkowe. Ładnymi głosami śpiewali Julia Karlowa i Robert Piwowarczyk.
Publiczność oklaskiwała każdy utwór i wesołym pokrzykiwaniem nagradzała szczególnie udane
solówki, dodając instrumentalistom animuszu. Ale oni i tak dali czadu!

Koncertu wysłuchała zastępczyni przewodniczącej nowopowstałej Komisji Kultury i Komunikacji
Społecznej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, piosenkarka Elżbieta Igras, którą oficjalnie
powitał dyrektor Domu Sztuki Andrzej Bukowiecki. 

Inicjatywa prób i koncertów „Big-Bandu Ursynów” w Domu Sztuki wyszła od Naczelnika Wydziału
Kultury dla Dzielnicy Ursynów m.st. Stołecznego Warszawy, Dariusza Sitterle. Może narodzi się z niej
dłuższa współpraca „Big-Bandu Ursynów” z placówką przy Wiolinowej. Dobry początek, ku wyraźnemu
zadowoleniu ursynowian, został zrobiony.

B U A

Bez głębszego zastanowie-
nia można by wymienić
dziesiątki czy też nawet
setki zdecydowanie więk-
szych problemów w gmi-
nie niż jeden metalowy
słup reklamowy z charak-
terystycznym logiem
McDonald’s na końcu. 

Urzędnicy Konstancina-Je-
ziorny powinni odstawić na bok
osobiste preferencje smakowe i
zająć się ważniejszymi sprawa-
mi, zamiast toczyć walkę z „kon-
trowersyjnymi, szpecącymi
wjazd do miasta reklamami”.

W zeszłym tygodniu władze
Konstancina-Jeziorny dopięły
swego – olbrzymi pylon reklamo-
wy firmy McDonald’s został
wreszcie zdemontowany. Co cie-
kawe, pismo w sprawie usunięcia
tej „kontrowersyjnej, szpecącej
wjazd do miasta reklamy” zosta-
ło wystosowane już w lipcu. Kil-
ka miesięcy oczekiwania i mamy
niewątpliwy sukces naszych
urzędników. W końcu walka ze
słupami powinna być prioryte-
tem każdej szanującej się gminy...

Rozumiem, że ktoś może się
odchudzać, ewentualnie propa-
guje zdrowy tryb życia, ale czy
naprawdę czyjeś osobiste ani-
mozje względem hamburgerów
muszą doprowadzać do takich
komicznych sytuacji? Zacznijmy
od tego, że reklama ta nie ma w
sobie absolutnie nic odpychają-
cego. Zwykły żółty znaczek, któ-
ry (niestety dla rodziców) koja-
rzą dzieci na całym świecie. Ani
nie jest to żadna kobyła niedają-
ca spać mieszkańcom, ani nawet
baner ukazujący niezbyt kształt-
ną tancereczkę, mający zapro-
sić znużonego długą podróżą
kierowcę na „odpoczynek”. Zna-
czek i do tego wysoki metalowy
słup, bo w końcu na czymś się to
trzymać musi – wszystko. Wia-

domo, iż każdy wolałby mieć wi-
dok z okna na morze, a nie na lo-
go sieci fast foodów, ale nie ma
co przesadzać. Tym bardziej, że
w tym samym rejonie są jeszcze
inne tego typu reklamy (Bie-
dronka, Simply), tylko trochę
niższe. 

Bądźmy sprawiedliwi, dlacze-
go słup McDonald’s wywołuje
oburzenie, a reszta nikomu nie
przeszkadza? Moim zdaniem,
wysoki, „discopolowy” ekran re-
klamujący pewną markę samo-
chodu jest o wiele paskudniej-
szy, co nie znaczy, że zamierzam
przy nim stanąć i protestować
przez kilka dni. To niezbyt uczci-
we, że dokonuje się selekcji na
podstawie czyjegoś poczucia es-
tetyki, które dla mnie osobiście
jest spaczone. 

Nowy - stary burmistrz ponoć
zamierza doprowadzić do sta-
nu, w którym w Konstancinie
znajdować się będą reklamy
związane tylko i wyłącznie z
działalnością prowadzoną na je-
go terenie (co jak wszyscy wie-
my, niespecjalnie się udaje).
Przepraszam bardzo, a ta restau-
racja to w Radomiu jest? Czy
przy Osiedlu Konstancja? Kom-
pletnie nie przemawia do mnie
również argument, iż Konstan-
cin jest uzdrowiskiem i trzeba
czynić starania, aby zachowało
ono wszystkie swe walory. No
tak, bo jeden słup zdecydowa-
nie niszczy środowisko i krajo-
braz... Zresztą, abstrahując od
tematu, co to za uzdrowisko, w
którym w powietrzu unosi się
woń asfaltu. 

Może te słynne na całą Polskę
uzdrowisko po prostu nie zamie-
rza się utożsamiać z tanimi ham-
burgerami? W końcu Konstancin
to Konstancin – tu się jada na
przystawkę mus fois gras z kacz-
ki i z truflami, a nie jakieś tam

cheesburgery. Proponuję zakle-
ić jeszcze reklamy Biedronki i
wszelkich innych marketów z
wyjątkiem jednego – tego, które-
go wszyscy zapewne kojarzymy
m.in ze znanego serialu TVP.
Bądźmy poważni, to nie rekla-
my szpecą miasto. 

Pewnie niewiele osób pamię-
ta o tym, że kilka kroków od cen-
trum handlowego znajduje się
były plac zabaw dla dzieci. Dosyć
spory kawałek terenu na Grapie,
który jeszcze parę lat temu sta-
nowił miejsce spotkań bawią-
cych się dzieci i grającej w ko-
szykówkę młodzieży. Obecnie
jest to zaśmiecony, brudny pro-
stokąt, przez który nawet nie
można z psem spokojnie przejść,
bo się nastąpi na rozbite szkło. Z
tzw. „placykiem” związane były
różne historie, podobno odna-
lazł się właściciel i dlatego stoi
pusty. Nie zmienia to jednak fak-
tu, iż jest to jedno z najbardziej
okropnych miejsc w mieście. 

Obok tego placu zabaw ma-
my także równie piękne targowi-
sko, które wpisuje się w typowy
schemat polskich dróg – jest ono
całkowicie podziurawione i po
deszczu nie do przejścia. Blasza-
ne, pomazane wulgarnymi napi-
sami budy oczywiście również
nie burzą niczyjego zmysłu este-
tycznego. Można by tak wymie-
niać i wymieniać...

Urzędnikom oraz niektórym
nadwrażliwym mieszkańcom
uzdrowiska na przyszłość pro-
ponuję odstawić na bok osobi-
ste preferencje smakowe i zająć
się ważniejszymi sprawami, za-
miast toczyć walkę z „kontro-
wersyjnymi, szpecącymi wjazd
do miasta reklamami”. Wyjdzie
to tylko na dobre gminie, a i
drwin powinno być zdecydowa-
nie mniej.

R a f a ł  L i p s k i

Centrum Kultury Wila-
nów przy ul. Kolegiackiej
3 oferuje mieszkańcom
Wilanowa liczne atrakcje.
W ostatnie wtorkowe po-
południe miłośnicy poezji
śpiewanej mieli nie lada
gratkę. W sali koncerto-
wej CKW wystąpiła znana
poetka, autorka tekstów
piosenek - Barbara Biało-
wąs z zespołem A My Tacy. 

Wystąpił zespół A My Tacy w
składzie Magdalena Raczyńska –
śpiew, Włodzimierz Tyl – piano,
Krzysztof Podstawka - gitara
akustyczna. Na uwagę zasługu-
je staranność i profesjonalizm z
jaką A My Tacy opracowują swo-
je aranżacje. Młoda wokalistka
zespołu - Magdalena Raczyńska
pokazała, że piosenka poetycka
nie musi być patetyczna ani nud-
na. Zaśpiewała żywiołowo, z
temperamentem, co znalazło
uznanie publiczności. 

Barbara Białowąs czytała wy-
brane fragmenty swojej poezji.
Publiczność miała okazję zapo-
znać się z jej najnowszymi wier-
szami z tomiku „Bezkresnym
szlakiem”.

Znane są czytelnikom jej
wcześniejsze tomiki wierszy:
„Droga Eremity”, „Sekrety i fa-
scynacje”, „Odnaleźć w sobie”,
„Obca bliskość”, „Lustra”, „Bez-
kresnym szlakiem”. Barbara Bia-
łowąs współpracuje od lat z ze-
społem A My Tacy. Muzykę do jej
wierszy piszą wybitni kompozy-
torzy m.in.: Mikołaj Hertel, Mie-
czysław Jurecki, Roman Zie-
miański, Grzegorz Góralczyk,
Marek Kędziorek, Dariusz Rącz-
ka, Dariusz Samoraj, Marcin Mu-
siał, Krzysztof Podstawka. 

Poezja Barbary Białowąs jest
afirmacją życia. Autorka jest za-
fascynowana człowiekiem. Jego

codziennymi sprawami. Jest
przy tym dobrą obserwatorką.
Jej wiersze są – jak sama mówi –
napisane przez życie. Poetka wy-
chwytuje różne sytuacje i poka-
zuje je na nowo czytelnikowi.
Przy tym robi to z dużą literacką
swobodą i kobiecym wdziękiem.
Pokazuje miłość jako przeżycie
radosne, ale i twórcze. Jej po-
ezję cechuje uniwersalny prze-
kaz, który dociera do czytelnika
niezależnie od wieku, czy życio-
wych doświadczeń. Zręcznie ba-
wi się słowem. Potrafi mówić o
rzeczach wzniosłych bez zbędne-
go patosu, a o rzeczach błahych
w sposób ciekawy i nowatorski.
Balansuje na granicy tego, co po-
zostaje w sferze ludzkich pra-

gnień i potrzeb oraz tego co mo-
że być udziałem każdego z nas. 

Poetka dotyka czasem intym-
nych obszarów życia odwołując
się do własnych przeżyć i emocji.
Opowiada o miłości w sposób
uniwersalny, ale i osobisty. 

Centrum Kultury Wilanów
przy ul. Kolegiackiej 3 stale po-
szerza swą działalność. Oferuje
zajęcia dla dzieci, młodzieży i
dla dorosłych. Działa tu m.in.
Wilanowski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, który zrzesza licz-
ne grono osób chcących spędzać
czas aktywnie i pożytecznie.
CKW współpracuje też z innymi
placówkami kultury, artystami i
środowiskami twórczymi. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Dali czadu w Domu Sztuki! Poezja i muzyka w Wilanowie

Lotnisko Chopina partnerem 
musicalu „Mamma Mia!”

Lotnisko Chopina w Warszawie zostało oficjalnym partnerem musicalu „Mamma Mia!”, przy-
gotowywanego przez Teatr Muzyczny Roma. 

Premiera spektaklu odbędzie się w sobotę 21 lutego. 
Musical „Mamma Mia!” to światowy fenomen teatralny i wielki sukces musicalowej sceny.

Każdego dnia odbywa się na świecie co najmniej siedem spektakli na co najmniej trzech konty-
nentach. „Mamma Mia!” zawiera wszystkie najbardziej znane i lubiane, nieśmiertelne przeboje
zespołu ABBA, zgrabnie wplecione we wzruszającą i zabawną fabułę.

Musical opowiada historię dwudziestoletniej Sophie, która próbuje dowiedzieć się, kto jest jej
ojcem. Jej poszukiwania ożywiają przeszłość jej matki Donny, która sądził, że miłość to przebrzmia-
łe echo jej młodości. Wszystko dzieje się w pięknej scenerii urokliwej greckiej wysepki. 

Warto dodać, że Lotnisko Chopina będzie miało swój udział we wprowadzeniu widzów w ak-
cję musicalu. Natomiast na samym lotnisku, w przestrzeni terminala dworca lotniczego, pojawi
się wiele elementów promocyjnych, które będą zachęcać podróżnych od obejrzenia spektaklu.

Od czasu londyńskiej premiery w 1999 roku i premiery na Broadwayu w roku 2001 musical
„Mamma Mia!” zaprezentowany został już w szesnastu językach, polski będzie siedemnasty.

y b y

Bitwa o słup wygrana...
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Już za dwa miesiące na
Służewcu pójdzie w górę
pierwsza bomba tegorocz-
nego sezonu wyścigowego.
Ostatniego dnia stycznia
upłynął termin zgłaszania
koni do gonitw.

Zima jest lekka, więc słu-
żewieckie stajnie pracu-
ją na pełnych obrotach.

Do sezonu zostało zgłoszonych
łącznie 1257 koni. Na bieżni za-
prezentuje się 740 koni pełnej
krwi angielskiej, w tym 194 ho-
dowli zagranicznej, z czego dwu-
latków 277 (odpowiednio 65),
czteroletnich i starszych 246
(72). Konie arabskie czystej krwi
- 403, w tym 70 hodowli zagra-
nicznej, z czego 217 (36) trzy-
letnich, 100 (15) czteroletnich,
86 (19) pięcioletnich i starszych.
W zapisie znalazło się również
60 koni półkrwi oraz 54 francu-
skie kłusaki. Inauguracja sezo-
nu 2015 nastąpi w dniu 19
kwietnia, gonitwa Derby zosta-
nie rozegrana 5 lipca, nagroda
Europy 23 sierpnia, tydzień póź-
niej klasyk St. Leger, zaś ostatnie
wyścigi w dniu 15 listopada.

Zwyścigowych ciekawo-
stek sezonu ogórkowe-
go, jakim na wyścigach

jest okres zimowy, na pierwszy
plan wysuwają się kompromitu-
jące występy dwóch wrocław-
skich koni na zimowym torze w
Sankt Moritz oraz kolejny urzęd-
niczy bełkot wydany przez wi-
ceministra rolnictwa i rozwoju
wsi Tadeusza Nalewajka, który
swego czasu usiłował urzędowy-
mi sztuczkami zablokować no-
minację Agnieszki Marczak na
prezeskę Polskiego Klubu Wy-
ścigów Konnych. 

Trudno dociec, co skłoni-
ło wrocławskiego trene-
ra Roberta Świątka i dy-

rektora partynickiego hipodro-
mu Jerzego Sawkę do powzię-
cia decyzji o wysłaniu dwóch sła-
bych partynickich koni Sang Jan-
ga i Mankinda na ekskluzywny
White Turf rozgrywany na za-
marzniętym jeziorze w szwajcar-
skiej stolicy sportów zimowych
Sankt Moritz, w którym uczestni-
czą bardzo dobre konie z zachod-
niej Europy. Sang Jang i Man-
kind nie mają szans w starciu z
grupowymi końmi służewiecki-
mi, więc wysyłanie ich na dobrze
obsadzone mityngi europejskie
jest krokiem ocierającym się o
śmieszność. Tym bardziej, że
Sang Jang wystartował w ub.r.
tylko raz w czerwcu i od tego cza-

su nie biegał, zaś Mankind w
trzech ubiegłorocznych startach
zarobił aż... 460 zł. Wydaje się
więc, że ktoś po prostu chciał so-
bie zrobić w szczycie sezonu zi-
mowego wycieczkę do luksuso-
wego szwajcarskiego kurortu.

“Partynickie konie Sang Jang i
Mankind przetarły śnieżny szlak,
osiągając w dobrej formie celow-
nik w gonitwach na zamarznię-
tym jeziorze Sankt Moritz... leżą-
cym 1800 m n.p.m.” - można
przeczytać na stronie interneto-
wej toru Partynice. 

Nie wiemy w jakiej for-
mie konie dotarły na
celownik, wiemy nato-

miast ze strony organizatora mi-
tyngu (www.whiteturf.ch/tl_fi-
les/download/re-
sults/2015/White_Turf), że
Sang Jang i Mankind od startu
biegły w odstępie i przygalopo-
wały na metę ostatnie daleko
(loin). “Zdobyły cenne doświad-
czenie w ściganiu się na śnieżnej
bieżni i tak znacznej wysokości,
które zaprocentuje w następnych
latach” - kpi sobie z polskich ki-
biców wyścigów konnych autor
wpisu na stronie internetowej
Partynic. To może być zapo-
wiedź corocznych zimowych wy-

cieczek Świątka i Sawki do eks-
kluzywnego kurortu “w celu
zdobywania cennego doświad-
czenia w ściganiu się na śnieżnej
bieżni”, które Sang Jangowi,
Mankindowi oraz innym party-
nickim przeciętniakom potrzeb-

ne są niczym przysłowiowemu
łysemu grzebień. Chcielibyśmy
dowiedzieć się, czy lutowa wy-
cieczka krajoznawczo - tury-
styczna do Szwajcarii była finan-
sowana wyłącznie z prywatnych
środków trenera Świątka, dyrek-
tora Sawki oraz właścicieli ko-
ni. Jeśli tak, można mówić jedy-
nie o kompromitacji polskich wy-
ścigów konnych, jeśli nie - byłby
to mega skandal.

Wieści dochodzące z
Wrocławia są niepo-
kojące. Wyścigi w

Sankt Moritz pokazały całą praw-
dę o profesjonalizmie ludzi za-
rządzających wyścigami konny-
mi na Partynicach. Tamtejsze śro-
dowisko wprost kipi wysuwając
szereg kluczowych pytań. Kto
wybrał konie, które w Szwajcarii
reprezentowały Partynice? Jakie
kryteria decydowały o tym, kto i
z jakimi końmi wybierze się do
Sankt Moritz? Czy środowisko
trenerów i właścicieli zostało po-

wiadomione, że organizuje się
taki wyjazd? Czy konie trenera
Świątka były aż tak dobre, że mo-
gły stanowić  polską reprezenta-
cję w Szwajcarii? Dlaczego nie
wybrano tych koni, za którymi
stoją bardzo dobre wyniki z ubie-

głego sezonu? Jak trener z wielo-
letnim doświadczeniem wytłu-
maczy ten blamaż i farsę, którą
zafundował całemu środowisku?
Czy profesjonalista zawiózłby na
Zachód dwa zupełnie nieliczące
się konie, które (jak Mankind)
nie potrafiły wygrać w sezonie
2014 wyścigu czwartej grupy?
Mamy nadzieję, że władze party-
nickiego toru zechcą odpowie-
dzieć na powyższe pytania i od-
nieść się do niniejszej publikacji.  

Pan wiceminister Tade-
usz Nalewajk został
uprzejmie poproszony

przez pana Ryszarda Szpara,
prezesa Ludowego Klubu Spor-
towego - Krakowski Tor Wyści-
gów Konnych, o odwołanie z Ra-
dy PKWK przed upływem ka-
dencji Jacka Soski i powołanie
na jego miejsce Zygmunta Buli-
cza. Prośba zawiera mocną i me-
rytoryczną argumentację. So-
ska, który jest prominentnym
działaczem PSL, uzyskał nomi-

nację do Rady PKWK dzięki re-
komendacji LKS-KTWK, które-
go swego czasu był wicepreze-
sem. Jednak w grudniu ub.r. zło-
żył rezygnację z funkcji, co za-
owocowało m.in. wycofaniem
rekomendacji klubu. Wydawa-

łoby się, że wystąpienie do mini-
stra o odwołanie Soski z Rady
PKWK i zarekomendowanie do
tego gremium nowo powołane-
go wiceprezesa Zygmunta Buli-
cza jest czymś zupełnie natural-
nym. Nie dla wiceministra Nale-
wajka. Jego odpowiedź na proś-
bę zarządu LKS-KTWK to mi-
strzostwo świata w konkurencji
urzędniczy bełkot. Pan minister
zasadniczo zgadza się z argu-
mentacją wnioskodawcy, ale bę-
dąc zarówno za jak i przeciw od-
wołaniu, nie będzie jednak ra-
czył odwołać Jacka Soski. W
związku z takim stanowiskiem
ministerialnego decydenta LKS-
KTWK z automatu traci swojego
przedstawiciela w Radzie PKWK. 

Inny ministerialny decy-
dent, szef celników Jacek
Kapica, zajadle tropi oso-

by, które osiągnęły wygrane z
gier online. Dzielny szef Służby
Celnej wytropił już 24.636 gra-
czy, którzy brali udział w grach

u nielegalnych internetowych
bukmacherów w Internecie. Lu-
dzie ci, przeważnie finansowa
drobnica, grali u zagranicznych
bukmacherów zupełnie nie zda-
jąc sobie sprawy, że popełniają
przestępstwo, bowiem najbar-
dziej rygorystyczna ustawa ha-
zardowa w skali całej Europy
zakazuje Polakom zawierania
zawierania zakładów wzajem-
nych przez Internet. Państwo
traci na tym około 1 mld zł rocz-
nie, a pieniądze te idą do kiesze-
ni operatorów z Cypru lub Gi-
braltaru. Pod lupą Kapicy zna-
lazło się już 17 tysięcy osób, a to
dopiero początek.  

Do zajmowania się nie-
legalną grą w Interne-
cie Służba Celna od-

delegowała dwie izby skarbo-
we - ze Szczecina i z Opola. Pod-
czas posiedzenia sejmowej ko-
misji sportu zajmującej się m.in.
hazardem, ober celnik Kapica
pochwalił się, że wytropił
17.700 osób, które uzyskały wy-
graną na łączną kwotę 27 mln
zł. Nie dodał, że przeciętnie jest
wygrana rzędu 1500 zł na gło-
wę. Kapica ujawnił także, iż do
chwili obecnej wszczęto prze-
ciwko tym groźnym przestęp-
com 1072 postępowań karno –
skarbowych.

Korzystając z fatalnych,
restrykcyjnych zapisów
ustawy hazardowej i

nie mogąc dosięgnąć zagranicz-
nych bukmacherów Jacek Kapi-
ca nęka kontrolami rodzimych
zarejestrowanych operatorów.
Są oni łatwi do namierzenia, bo
płacą podatki i działają legalnie.
Zanotowano ponad 4,5 tysiąca
nalotów i wykryto 1200 niepra-
widłowości. W większości pole-
gały one na “nieposiadaniu
świadectw zawodowych przez
osoby prowadzące punkty, na
naruszeniu ograniczeń w zakre-
sie reklamy i nierzetelnym pro-
wadzeniu dokumentacji”. Były
to więc wykroczenia błahe i ma-
ło istotne, dały jednakowoż Ka-
picy możliwość wykazania się
przed przełożonym wyjątkową
aktywnością. Nic niestety nie
zapowiada złagodzenia zapisów
ustawy hazardowej i przystoso-
wania jej do europejskich wzor-
ców. Polska to jednak dziwny
kraj, gdzie rząd i parlament do-
browolnie rezygnują z miliarda
złotych rocznie dając możliwość
zarobkowania na gigantyczną
skalę obcym.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Już za dwa miesiące na Służewcu wystartuje nowy sezon wyścigowy, do tej pory zgłoszono 1257 konie

Triumf głupoty i blamaż wrocławskich koni w Sankt Moritz

SSzzaannoowwnnyy PPaanniiee RReeddaakkttoorrzzee!!

Nie chcąc się powtarzać, zamieszczam poniżej mój wpis na forum
Ursynowa w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej w związku
z artykułem red. Tadeusza Porębskiego, który ukazał się w ostat-
nim numerze PASSY 

W trakcie weekendu rozmawiałem na temat wspomnianego wy-
żej artykułu red. T. Porębskiego ze swoimi znajomymi i sąsiadami
- spółdzielcami nie tylko z terenu Ursynowa i bardzo pozytywnie
przyjęli oni pojawienie się tego rodzaju wypowiedzi na temat spół-
dzielczości mieszkaniowej w Polsce. Bo ich zdaniem tzw. media ma-
instreamowe jakoś nie poświęcają sprawom członków spółdzielni
mieszkaniowych wystarczająco dużo uwagi i czasu.

Przyjęli oni z dużym uznaniem pomysł, aby redakcja PASSY uka-
zującej się głównie na Ursynowie będącym jedną wielką spółdziel-
nią mieszkaniową zechciała patronować jakiemuś przedsięwzięciu
mającym na celu uaktywnienie członków spółdzielni mieszkanio-
wych czy skłonienie ustawodawców do bardziej efektywnej pracy
nad stworzeniem dobrego dla nas prawa.

Sam, jako osoba od dawna zajmująca się sprawami spółdzielczo-
ści mieszkaniowej, chętnie włączę się w takie przedsięwzięcie będą-
ce jednym ze sposobów budowania społeczeństwa obywatelskiego.

P o z d r a w i a m
J a r o m i r  G a z y

PASSO - tak trzymaj!
Wpis jaromir_gazy 14.02.15, 22:29 
Już dawno nie czytałem tak interesującego opisu sytuacji w spół-

dzielczości mieszkaniowej jak artykuł Jak to wszystko wygląda na-
prawdę, gdy się zajrzy od kuchni redaktora Tadeusza Porębskiego
w Passie z 12 lutego 2015.

Nie ze wszystkimi przemyśleniami red. Porębskiego się zgadzam
ale przyznaję mu rację w większości jego uwag dotyczących spół-
dzielczości mieszkaniowej w Polsce.

Zdecydowanie zgadzam się z nim w ocenie naszych ustawodaw-
ców tworzących dla nas, członków spółdzielni, niby dobre dla nas
prawo. Minęły już dwa lata od powołania nadzwyczajnej komisji sej-
mowej NPS do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spół-
dzielczego i wszystko wskazuje na to, że w tej kadencji to gremium
nie zacznie procedować ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Jak trafnie zauważa red. T. Porębski, członkom tej komisji zależy chy-
ba na tym, by bez końca „gonić króliczka” a nie stworzyć dobrego dla
nas prawa. Bo jak ognia unikają jasnego określenia w ustawie, co jest
majątkiem spółdzielni aby w sytuacjach podobnych do tej mającej
miejsce w warszawskiej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie
groziła członkom utrata dorobku całego życia.

Zgadzam się z panem redaktorem, że „Polacy są mistrzami świa-
ta w narzekaniu, ale pilnowanie własnych interesów idzie im kiep-
sko”. Chcą coraz lepszego prawa ale gdy nawet ono się pojawi, to
nie chcą z niego skorzystać czego dowodem jest nikłe zaintereso-
wania, co się dzieje w ich własnych spółdzielniach.

Zgadzam się też całkowicie z T. Porębskim co do pilnej koniecz-
ności uregulowania sprawy własności gruntów, na których kiedyś
na wariackich papierach wybudowano spółdzielcze budynki w
wyniku czego wielu z nas chyba nic nie ma – w każdym razie nie
mieszkania!

Redaktor T. Porębski ruszył bardzo ważny dla ursynowian temat
i chciałbym tak jak wielu moich sąsiadów, aby był on kontynuowa-
ny w kolejnych numerach Passy. Bo media to przecież czwarta wła-
dza i może w końcu pomoże nam uporządkować ten spółdzielczy
bałagan. Może Passa uruchomi jakiś klub dyskusyjny na ten temat
lub udostępni swoje łamy nam, członkom ursynowskich spółdziel-
ni mieszkaniowych – wdzięczność takich jak ja murowana! 

W piątek, 20 lutego , w hali Areny Ursynów (ul. Pilec-
kiego 122) rozpocznie się jubileuszowa 60. edycja
jednego z najstarszych turniejów szermierczych - Pu-
charu Świata „O szablę Wołodyjowskiego”. 

Zawody „O szablę Wołodyjowskiego” zaliczane są do listy kla-
syfikacyjnej międzynarodowej federacji szermierczej (FIE). Przy-
należność turnieju do tej prestiżowej kategorii gwarantuje obecność
na starcie najlepszych szablistów z całego świata. W jubileuszowej
edycji Pucharu udział weźmie ponad 200 zawodników, wśród
nich 25 Polaków. Szabliści przyjadą do nas m.in. z Egiptu, Kanady,
Korei Południowej, Kuwejtu, Rosji, Rumunii, Węgier czy Włoch.

W tegorocznej edycji oprócz turnieju indywidualnego na ki-
biców czekają emocje związane z zawodami drużynowymi.
Ostatni raz rywalizacja zespołowa towarzyszyła Pucharowi
Świata „O szablę Wołodyjowskiego” w 2005 roku. Wtedy zma-
gania wygrali Włosi.

Po raz piąty zawodom towarzyszyć będzie turniej integracyj-
ny, w którym walczyć będą ze sobą zawodnicy niepełnospraw-
ni i pełnosprawni. Zmagania toczyć się będą według standardów
dla osób niepełnosprawnych, a szabliści będą ze sobą rywalizo-
wać na wózkach. Finałowy pojedynek turnieju integracyjnego od-
będzie się podczas gali finałowej.

Wstęp na zawody jest bezpłatny.
Kibicom, turniej o szablę Małego Rycerza kojarzy się z okre-

sem największych sukcesów polskiej szermierki, kiedy na plan-
szach świata i Europy święcili triumfy Jerzy Pawłowski, Wojciech
Zabłocki, Emil Ochyra, Ryszard Zub i Andrzej Piątkowski. Ostat-
ni raz na najwyższym stopniu podium Polak stanął w 1997 ro-
ku. Był nim Norbert Jaskot. Zwycięzcą ostatnich dwóch Pucha-
rów Świata „O szablę Wołodyjowskiego” był Rosjanin Aleksey
Yakimienko.

N a  p o d s t .  W y d z i a ł  P r a s o w y  –  u m . w a r s z a w a . p l .
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Na wiele świąt, rocznic, obchodów, uroczystości natykamy się w naszym
życiu. Na zbyt wiele. Wiele z nich wparte jest wielowiekową tradycja,
choćby te religijne. Są też takie, o których nie wie pies z kulawą nogą i

nikt nigdy o nich nie słyszał. Wymyślają je z potrzeby chwili urzędasy, którzy żad-
nej poważnej decyzji nie umieją podjąć, natomiast potrafią kunktatorsko uświę-
cić jakiś dzień. Już w „Misiu” o takich nietradycyjnych świętach mówiono: „Narodziła się nowa, świec-
ka tradycja”.

Niestety zapominamy też często o świętach tradycyjnych, ale obchodzonych z mniejszą pompą
niż Wielkanoc, czy Boże Narodzenie. Po pierwsze nie są one dniami wolnymi od pracy. Niestety, na-
stąpiła ich komercjalizacja, bo już przed Świętem Zmarłych pojawiają się wątki bożonarodzenio-
we. Można by rozpytać wierzących i niewierzących o święto Trzech Króli. Podejrzewam, że nawet
wśród tych pierwszych wielu nie wiedziałoby, o co tak dokładniej chodzi z tymi królami.

W sprawie świąt „pracujących” jest jeszcze gorzej. „Tłusty Czwartek jako stara tradycja się utrzy-
muje, ale już ze Środą Popielcową jest znacznie gorzej. Powiedziałbym nawet, że mniej chodzi o jej
genezę, ile o przesłanie. A realizacja idei Środy Popielcowej przechodzi z trudem zdecydowanej więk-
szości ludzi – zarówno wierzącym w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i pięk-
na, jak i nie podzielającym tej wiary.

Chodzi oczywiście sypanie głowy popiołem. Nie jako aktu protestu przeciw paleniu papierosów,
lecz aktu poddaństwa, uznaniu swoich grzechów, win i aktu skruchy – pokuty. Albowiem wszyscy
jesteśmy omylni i czasami popełniamy błędy. Mierżą mnie jednostki, razem stanowiące większość,
którym przyznanie się do popełnionego błędu i odrobina pokory są zupełnie obce.

Idę o zakład, że tylko wśród starszej ge-
neracji – tej przedinternetowej – znane
jest to święto. Było nie było, rozpoczyna-
jące okres Wielkiego Postu.

Nie zawsze to co tradycyjne i kultywo-
wane przez naszych praszczurów jest nic
niewartym wstecznictwem, tak jak nie za-

wsze, to co nowe jest postępem. Przykład z życia codziennego: babcine, zielarskie metody leczenia
nie są w łaskach koncernów farmaceutycznych, jednak coraz bardziej przebijają się w świadomo-
ści ludzi i zyskują swoich zwolenników. Zanikają, mimo nadaktywnej reklamy, wiara w chemię i po-
tęgę ludzkiego rozumu. Pojawiają się natomiast nader postępowe, obce nam kulturowo, święta dla
idiotów, mające na celu spowodowanie wzrostu słupków sprzedaży i zysków – na przykład wyko-
rzystywanie św. Walentego.

Jeśli chodzi o Środę Popielcową, to warto przypomnieć, że w chrześcijaństwie jest ona pierwszym
dniem Wielkiego Postu. „Jest to dzień pokuty przypadający na 46 dni kalendarzowych (40-dnio-
wy okres postu, bez wliczania niedziel) przed Wielkanocą”.

„Tego dnia kapłan posypuje głowy wiernych popiołem. Tradycja posypywania głów popiołem na
znak pokuty pojawiła się w VIII wieku. W XI wieku postanowiono, że popiół będzie pochodził z palm
poświęconych w Niedzielę Palmową z ubiegłego roku. W formułach modlitewnych jest mowa o czter-
dziestodniowym okresie pokuty i błaganiu o oczyszczenie z grzechów.

Wtedy to padają znane skądinąd słowa; „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”
Otóż każdemu niepokornemu wydaje się, że on jest pępkiem świata, że ważniejsze są doczesne

wartości, a te duchowe, uśpione w człowieku bywają nawet dodatkowo tłamszone. I naprawdę nie
jest istotne czy ktoś wierzy, czy nie, ale najważniejsze – czy potrafi okazać skruchę i przyznać się do
błędów.

W Środę Popielcową katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14. ro-
ku życia) i post ścisły (między 18. a 60. rokiem życia), czyli ograniczenie liczby posiłków do syta do
jednego w ciągu dnia. Poniżej przedstawiam, daty Środy Popielcowej, bo jasnym jest,że należ ona
do świąt ruchomych w najbliższych latach: 2015 – 18 lutego, 2016 – 10 lutego, 2017 – 1 marca, 2018
– 14 lutego, 2019 – 6 marca, 2020 – 26 lutego.

Poczytać ciekawie o Środzie Popielcowej można u Jędrzeja Kitowicza w „O wstępnej środzie” i
na brewiarz.katolik.pl.

Na podstawie Wikipedii

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Dla wierzących i niewierzących

„I naprawdę nie jest istotne,
czy ktoś wierzy, czy nie, ale
najważniejsze – czy potrafi
okazać skruchę”

Piórem Derkacza

Rok owcy, a może barana?
W naszym otoczeniu są różne rzeczy, których powszechność nie zwraca naszej uwagi. Trwa-

my w takiej symbiozie przez wiele lat, nie przypuszczając, że otaczamy się czymś szpetnym. 
Taka sytuacja zdarzyła się w Bibury najpiękniejszej wiosce w Anglii. W powstałej 1380 roku mo-

nochromatycznej wiosce, pojawił się prawie dwa lata temu żółty samochód. Problemem stał się
wtedy, gdy zaczął się pojawiać na wszystkich fotografiach... Co ciekawe, nie odkryli tego miesz-
kańcy, tylko turyści. Może warto przyjrzeć się otaczającym nam przedmiotom, które czasami ro-
bią za „dzieło sztuki”, a w rzeczywistości to jest normalne g....o.!

J e r z y  D e r k a c z

Ten na zdjęciu noworodek,
To z dziecięcych lat pamiątka.
Dziś ma całkiem siwą brodę.

Szast, prast! I siedemdziesiątka!

Powracają dziś wspomnienia,
Niby baśń o wielu wątkach,

Tak niedawno jeszcze szczeniak,
Szast, prast! I siedemdziesiątka!

Jeszcze wczoraj w sile wieku,
Łabędź rodził się z kaczątka.
Nim obejrzysz się człowieku,

Szast, prast! I siedemdziesiątka!

Człowiek włóczył się po świecie,
Po bezdrożach i przylądkach,

Dziś go łupie, w krzyżu gniecie,
Szast, prast! I siedemdziesiątka!

Wczoraj młokos, dziś emeryt.
Czas pomyśleć o porządkach!
Gdzie się spieszyć? Do cholery!

Szast, prast! I siedemdziesiątka!

Gdy się skończy jubileusz,
Dalej będę siać na grządkach.
Gra już Requiem Amadeusz?

O! Nie!… wpierw dziewięćdziesiątka!

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo)) 
TTeerraazz ttaakkżżee nnaa FFaacceebbooookkuu.. 

PROGRAM IMPREZ JUBILEUSZOWYCH
2200..0022,, ppiiąątteekk,, ggooddzz.. 1188 – Dzień po… – DK Wola, ul. Działdowska 6, wstęp wolny.
2244..0022,, wwttoorreekk,, ggooddzz.. 1177 – Retrowtorek (po raz 78) – Kawiarnia Retrospekcja, ul. Bednarska 28/30.

Wstęp ze słodkim poczęstunkiem – 20 zł.
2255..0022,, śśrrooddaa,, ggooddzz.. 1188 – Urodzinowe spotkanie autorskie– Klub Księgarza, Rynek Starego Mia-

sta 22/24, wstęp wolny
2266..0022,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188 – Spotkanie z piosenką autorską - Kawiarnia Banda Inteligentów, ul.

Szwedzka 9, wstęp ze słodkim poczęstunkiem – 20 zł
2288..0022,, ssoobboottaa,, ggooddzz.. 1188 –– Koncert galowy – Dom Sztuki, Ursynów, ul. Wiolinowa 14, wstęp – 20 zł

Jubilat serdecznie zaprasza!

19 lutego 2015

W o j t e k  D ą b r o w s k i
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Ja lubię spożywcze i chemiczne zakupy. Naprawdę żyję wtedy. Zostawiam
komputer (na ogół pracuję w domu) i idę (jadę: rowerem, autem) do
sklepu. Jeśli tylko jestem w Warszawie – jestem w Leclerku, na Ciszewskie-

go, albo gdzieś indziej, w pobliżu. Zaczynam zakupy jadąc z biura. Najpierw
metro URSYNÓW. Chleb u pana Krzysztofa. Najlepszy w mieście. Wkładam do
plecaka, Wracając jadę do Stokłosów. Leclerc: woda – prawdziwie dobra, różna dla mnie (perrier)
i dla żony (nałęczowianka). Sól, Cukier, herbata, oliwa, makaron, masło, papier toaletowy, papie-
rowe ręczniki, pasta do zębów, krem do golenia – to raz na jakiś czas. Czasem zioła, jabłka, cytry-
na, cebula, czosnek, ziemniaki, krewetki. Raz na dwa tygodnie kaczka i ryby. Kaczka zawsze, kie-
dy moja mama przychodzi na obiad. Żyję zwyczajnie. Bardzo to swoje życie cenię. Nikt mi go nie
odbierze. Ani SLD, ani PO, ani ktokolwiek. Choćby się nadął jak ropucha. Wczoraj szedłem rano do
fryzjera, ja zawsze w sejmie, natknąłem się przy windach na panią premier – ledwie odpowiedzia-
ła na „dzień dobry”. Może wieczorem słuchała Polsatu. Nie najlepiej o jej rządach mówiłem. Mo-
że czytała mojego bloga w Onecie. Jeszcze gorzej.

Zazdroszczę Włodkowi C. On żyje lepiej. W puszczy. Ja tak nie potrafię. Szkoda. Podwójna. Raz,
że nie potrafię. Dwa, że on potrafi. Ja powinienem siedzieć w jakiejś puszczy, On w Warszawie. In-
na sprawa, że mało kto Go chce. Polacy.

Nie mam pieniędzy. Nie mam stanowisk. Za media nie płacą. Dla nich to biznes. Dla mnie powo-
łanie. To znaczy mam za co żyć, w końcu chodzę do sklepów, jeżdżę autem, mieszkam. Uczciwie.
Wszystko w oświadczeniach majątkowych jest. W tym ursynowskim Leclerku, na Ciszewskiego po-
łowa klientów, a przynajmniej ćwierć, ma więcej. W kawałku dzielnicy! W moim życiu nie to jest
ważne. Czasem brat pomoże. Czasem przyjaciel. Ufają. Nie naciągam. To jednak drobiazg. Jestem

szczęśliwy, że mam takich jak
brat, przyjaciele. Wiedzą, że
mam takie życie, jakie mam.
Swoje. Uczciwe. Przynajmniej
tak mi się wydaje. Mam problem
z Kościołem. Bo tam mówią, że
jeśli nie jesteś z nimi, to coś z

Twoją moralnością nie jest w porządku. A mnie się zdaje, że jest w miarę O.K. Owszem, chciałbym
lepiej, ale jak jest, nie tak znowu źle jest. Te przypadki, które się zdarzyły, a były nie O.K. – pamię-
tam. Nawet ten z piątej klasy podstawówki. I ten ostatnio, sprzed pół roku. Czasem wybuchnę – po-
tem żałuję. Ale do księdza, o którym nic nie wiem, nie mam potrzeby iść. Nie moja parafia.

Dzisiaj, na dwa dni przed tą publikacją podchodzi facet, starszy ode mnie może o pięć lat. I mó-
wi przyjaźnie: Panie Andrzeju, dlaczego nie pisze Pan do ogólnokrajowych? W domyśle, że ja do
PASSY. Odpowiadam. Najpierw, że Gazeta mnie nie chce. A ja się nie napraszam. Mają inna linię.
Odmienną estetykę. Ja nie swój. O.K. Nie mam pretensji. Nie obrażam się. Szanuję ich osobność.
Potem - ja stąd. Zaproponowali. Ci z PASS-y. Nie płacą. Ale zawsze drukują. Nawet, jeśli coś nie po
ich myśli. Piszę. Zresztą, to zaszczyt być obok Tadeusza Porębskiego. I Maćka Petruczenki. Ich
felietonów też nie ma w „centralnej” prasie. Choć powinni. Dzisiaj chowamy Jerzego Regulskiego.
Wielki człowiek. Z wielkiej rodziny. Od piętnastego wieku nieprzerwana linia. On chyba, mężczy-
zna, ostatni. Po nim Joanna, ale kobieta. Jerzy, syn Janusza, szefa Obrony Cywilnej z nominacji pre-
zydenta Stefana Starzyńskiego we Wrześniu. Wcześniej prezes spółki Siła i Światło, brat główne-
go udziałowcy EKD, Tadeusza. Zresztą dwór Regulskich w podkowiańskim Zarybiu do stoi. Jest tam
teraz seminarium Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Jerzy inny niż my, pracowity, pozytywi-
styczny, konkretny. Kiedy my szumieliśmy on pracował nad samorządem. Nie wiedział pewnie, że
ja od lat w PASS-ie. On mieszkał na Gimnastycznej. Tam PASSY nie ma. Ale pewnie by się ucieszył,
że Ursynów ma PASS-ę. Bo to jest element tej samorządności. Kto wie czy nie ważniejszy od budyn-
ku na KEN-ie. Vivat lokalność! Pierwszy raz, a jestem tu od lat, to piszę. Zdawało się naturalne. Ale
dopiero ten Gość mi to uświadomił. Vivat PASSA.

A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l
a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

RESET Andrzej Celiński

Spotkanie w Leclerku

„Podchodzi facet starszy ode
mnie /.../. I  mówi przyjaźnie: 
Panie Andrzeju, dlaczego nie 
pisze Pan do ogólnokrajowych?”

Wyjątkowy pojazd jednego z moich znajomych, zainspirował mnie
ostatnio do napisania dzisiejszego felietonu. Osobiście miałem już
z swoim życiu auto terenowe, ale nie zdawałem sobie sprawy, jak
bardzo mogą się one od siebie różnić. Swoją Fronterę traktowa-
łem zdecydowanie rekreacyjnie, nie topiąc jej w błocie i nie rysu-
jąc o krzaki. Mój znajomy przyjął zupełnie inne założenia...

Land Rover Defender z końcem u.r. zakończył swój żywot. No może trochę
przesadziłem. Po 67 latach zapadła decyzja o wstrzymaniu jego produkcji w

Anglii. Jak to często bywa w dzisiejszych czasach, kolejny legendarny model przegrał z aktu-
alnymi normami toksyczności spalin i bezpieczeństwa. Mam przypuszczenia graniczące z pew-
nością, że produkcja modelu będzie kontynuowana gdzieś poza Europą. Z pewnością też, no-
wa sytuacja nie oznacza spadku zainteresowania Defenderem, wręcz przeciwnie. Dla wielu klien-
tów stanie się on tym większym rarytasem, a ceny dobrze utrzymanych egzemplarzy z pewno-
ścią będą rosły.

Od rozpoczęcia produkcji Defendera w roku 1948., brytyjską fabrykę zdążył opuścić dwumi-
lionowy pojazd tego modelu. To znakomity wynik, biorąc dodatkowo pod uwagę szacunki mó-
wiące o tym, że ok. 65% z tych pojazdów wciąż jest używana! Defender z całą pewnością posia-
da cechy auta ponadczasowego. Od pierwszego projektu, poprzez założenia konstrukcyjne i bu-
dowę każdego elementu wyposażenia, zawsze wszystko podporządkowane było prostocie i funk-
cjonalności. W niezaprzeczalnym sukcesie rynkowym pomogła z całą pewnością również klasycz-
na, opierająca się wszelkim modom sylwetka, mnogość wariantów i wersji oraz znakomity dostęp
do serwisu i części zamiennych.

Jak to się wszystko zaczęło? Po II wojnie światowej Zjednoczone Królestwo potrzebowało
„swojego Jeepa”. Solidnego pojazdu do pracy w każdych warunkach, koniecznie z prostym i
bezawaryjnym napędem na cztery koła. Na początku był Land Rover Serii I, wyposażony w
silnik benzynowy o pojemności 1,6 l i mocy 50 KM. Pojazd wyposażony był w resory piórowe,
sztywne osie i przedni napęd dołączony mechanicznie, w chwili utraty przyczepności przez
koła tylnej osi. W roku 1958 na rynku ukazała się Seria II, z powiększoną karoserią i dwoma
rozstawami osi. Pod maskę trafiły większe i mocniejsze silniki. Seria III weszła do sprzedaży
w roku 1971. Nieco zmieniono przód samochodu, a pod maskę znów trafiły mocniejsze silni-
ki, nawet 3,5 l V8 o mocy 91 KM. W roku 1983 do sprzedaży wszedł kolejny model, tym ra-
zem wyposażony już w zawieszenie z Range Rovera, ze sprężynami śrubowymi i stałym na-
pędem na cztery koła. Ostatnie wcielenie brytyjskiej legendy pochodzi z roku 1990. Pojazd wy-
gląda niemal jak poprzednik, ale napędzają go już diesele z bezpośrednim wtryskiem, rów-
nież ze stajni Forda. 

Stare Land Rovery mają ponoć jeszcze jedną wspaniałą cechę. To wręcz idealna propozy-
cja dla początkujących miłośników renowacji aut. Ramowa konstrukcja i bardzo prosta budo-
wa samochodu oraz łatwy dostęp do wszelkich podzespołów, pozwala niedoświadczonym oso-
bom stosunkowo łatwo wniknąć w tajniki profesjonalnej renowacji samochodów. Do Defen-
dera wciąż jest bardzo wiele części, a liczna rzesza miłośników na całym świecie służy wszel-
ką pomocą.

Defendera można kochać, bądź nienawidzić. Każdy znajdzie sporo argumentów na obronę obu
tym stanów ducha. Z całą pewnością jednak, model ten był prekursorem wielu rozwiązań dostęp-
nych w autach terenowych i od początku do końca produkcji należał do najdzielniejszych aut w
terenie. To niepodważalne. Pożegnanie z wyjątkowym produktem musi mieć wyjątkową opra-
wę. Anglicy wpadli na wspaniały pomysł i w fabryce, gdzie produkowali Defendery od roku
1948., w Solihull pod Birmingham, przygotowali niezwykłą wystawę pod nazwą „Defender Ce-
lebration Tour”. Nie jest to zwykła prezentacja modeli w różnych okresów, jak to często bywa w
muzeach. To odtworzona z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów pierwsza linia produkcyj-
na Defendera, która powstała z wykorzystaniem oryginalnych części, narzędzi i maszyn! W celu
jak najlepszego zobrazowania procesu montażu pierwszych Defenderów, stworzono pięć dokład-
nych replik modelu z Serii I, w różnych stadiach produkcji. Cała wycieczka po historycznej fabry-
ce trwa ok trzy godziny, a jej koszt w przeliczeniu to ok. 250 zł. Myślę, że to wspaniały pomysł na
zboczenie z głównych szlaków turystycznych Anglii!

W swoich poszukiwaniach dotarłem również do informacji o pomysłach Brytyjczyków na
wznowienie produkcji Defendera w całkowicie nowej odsłonie. Na tym ponoć nie koniec. Ambit-
ne plany mówią o chęci podwojenia produkcji Land Rovera do roku 2020. Nie będzie to możli-
we bez poszerzenia gamy modeli i nowych wersji. Oprócz następcy kultowego Defendera, do pro-
dukcji mają również trafić nowe generacje Freelandera w różnych wariantach karoserii oraz nie
mniej popularnego modelu Discovery. 

Na koniec, jeszcze jedna dobra wiadomość dla miłośników tego legendarnego pojazdu, które-
go jedna z wersji jest wciąż w parku pojazdów królowej angielskiej. W najbliższych tygodniach
do salonów na całym świecie, trafią trzy pożegnalne wersje: Autobiography, Haritage oraz Adven-
ture. Pierwsza z nich, to coś dla miłośników luksusu, druga ma za zadanie w jak największym stop-
niu przypominać pierwsze Defendery, trzecia zaś, to ukłon w stronę aktywnych miłośników raj-
dów terenowych. Mnie zdecydowanie najbliżej do wersji nr 1...

M O T O W O J
m o t o @ p a s s a . w a w . p l

MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Kultowe modele...

Land Rover Defender

Mieszkańcy Warszawy zło-
żyli 2324 projekty do bu-
dżetu partycypacyjnego na
2016 r. Na projekty zapro-
ponowane przez miesz-
kańców stolicy w drugiej
edycji budżetu jest ponad
51 milionów złotych.

- Liczba zgłoszonych projek-
tów świadczy o tym, że warsza-
wiacy ponownie zaangażowali
się w proces decydowania o lo-
kalnych wydatkach stolicy. Po-
nad 2300 projektów, to więcej
niż w zeszłym roku – to rekord
wśród polskich miast. Dziękuję
mieszkańcom Warszawy za ich
aktywność – powiedziała Hanna
Gronkiewicz-Waltz, Prezydent
m.st. Warszawy.

We wtorek 17 lutego, o pół-
nocy skończyło się składanie pro-
jektów do warszawskiego bu-
dżetu partycypacyjnego. Więk-
szość projektów spłynęła w dwa
ostatnie dni. Jeszcze w niedzie-
lę po południu zgłoszonych było
tylko 290 projektów, natomiast
ostateczna ich liczba, zarówno
tych papierowych, jak i elektro-
nicznych, wyniosła 2324. Jest to
o 88 projektów więcej niż w ze-
szłym roku. Liczba ta może się
jeszcze nieznacznie zmienić, ze
względu na to, że projekty papie-
rowe spływały do wczoraj i cały
czas są liczone.

W najbliższych dniach wszyst-
kie projekty zostaną wprowa-
dzone do elektronicznego sys-
temu, a dzielnicowi koordyna-
torzy ds. budżetu partycypacyj-
nego będą kontaktować się z au-
torami projektów, którzy popeł-
nili w nich błędy. Na ich usunię-

cie projektodawcy będą mieli
trzy dni. 

Projekty można przeglądać
w elektronicznym systemie na
stronie www.twojbu-
dzet.um.warszawa.pl, można
również wysłać pytanie do au-
tora albo propozycję zmian w
projekcie. Od 27 lutego do 22
marca 2015 r. odbędą się pu-
bliczne dyskusje nad zgłoszo-
nymi pomysłami, po których
autorzy będą mogli, dzięki uwa-
gom mieszkańców, udoskonalić
swój projekt.

Finałem będzie głosowanie w
drugiej połowie czerwca, w efek-
cie którego zostaną wybrane
projekty do realizacji w kolej-
nym roku budżetowym. Głoso-
wać będzie mógł każdy mieszka-

niec Warszawy, drogą elektro-
niczną, osobiście lub korespon-
dencyjnie w jednej wybranej
przez siebie dzielnicy.

Zachęcamy do zapoznania się
z broszurą „Budżet partycypa-
cyjny na 2016 rok, czyli krok po
kroku” przygotowaną przez Cen-
trum Komunikacji Społecznej,
która wyjaśnia w bardzo przej-
rzysty sposób, co to jest budżet
partycypacyjny i jak można włą-
czyć się w jego realizację. 

ZZoobbaacczz ttaakkżżee::
www.um.warszawa.pl/dla-m-

ediow
www.twojbudzet.um.warsza-

wa.pl 
https://www.facebo-

ok.com/budzetpartycypacyjny-
warszawa

Ponad 2300 projektów 
w budżecie partycypacyjnym
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ATRAKCYJNA POŻYCZKA
od 200 zł do 25 tys. zł

Tel. 883-306-204

DOJAZD do klienta !
Pożyczka do 25.000 zł ! 

Tel. 668-681-916

EKSPRES gotówkowy !
Pozyczymy do 25.000 zł ! 

Tel. 668-681-916

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
601-336-063

KUPIĘ każde
elektronarzędzia oraz każdy

inny sprzęt budowlany.
Odbiór osobisty. 
Tel. 690-613-031

KUPIĘ PŁYTY
WINYLOWE I CD, 

dojazd, 
609-155-327

SKUP KSIĄŻEK, dojazd, 
509-548-582

SPRZEDAM zakład fryzjerski,
516-144-424

KUPIĘ 1-,2-pokojowe, 
724-09-09-58

KWATERY, 728-899-673

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

FIZYKA, MATEMATYKA,
pedagog, 609-41-66-65

FRANCUSKI, 880-321-787
HISZPAŃSKI, 507-087-609
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, 503-472-944 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27, 
691-502-327

MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

POLSKI, matura, doświadczona,
22 641-66-59; 507-52-96-01

POLSKI, matura, gimnazjum,
duże doświadczenie, 602-159-910

DZIAŁKA 3000 m2 z
pozwoleniem na budowę; działka
rekreacyjna 1000 m2, Prażmów,
602-77-03-61

GRUNT rolny 0,5 ha, 2 lub 7 ha,
Prażmów, 602-770-361

SPRZEDAM działkę
pracowniczą 300 m2. Ogród
Wyczółki-Puławska Poleczki, 
501-036-868

EMERYT rencista do sprzątania
parkingu, 602-395-798

POMOC kuchni do restauracji 
2 dni w tygodniu, wieczorem, 
506-040-519

SIEĆ OBUWNICZA KANGUR
zatrudni Panie w Galerii Ursynów i
Galerii Renova. CV proszę przesłać
na adres: babiejdominika@wp.pl

SPRZĄTANIE, mycie okien,
prasowanie. Posiadam referencje,
886-711-028

ANTENY, 603-375-875

BALKONÓW ZABUDOWY, drzwi
antywłamaniowe, okna, rolety,

meble na zamówienie, 
602-27-17-18, 

wt. i czw. promocje

BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756-57-63,
502-093-588

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 504-525-724
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DEZYNSEKCJA,

DERATYZACJA, 606-652-601
DOCIEPLANIE poddaszy -

solidnie, 501-624-562
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734

ELEKTRYK
501-236-987

ELEKTRYK - kuchnie, 
507-153-734

ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GLAZURA, gładź, malowanie,

panele, inne, 502-029-391
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211

KOMPUTERY 
pogotowie, ul. Na Uboczu 3,

tel. 22 894-46-67, 
602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644-26-05, 
601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

MALOWANIE mieszkań, 
504-525-724

MALARSKIE, tapetowanie, 
603-183-405

MALOWANIE, 698-431-913
MALOWANIE, gładź, tanio,

505-73-58-27
MALOWANIE, szpachlowanie,

722-920-650

AAA NAPRAWA pralek,
zmywarek, kuchenek
mikrofalowych i elektrycznych,
płyt, odkurzaczy, 22 641-69-47,
604-660-792

NAPRAWA, awaryjne otwieranie
okien i drzwi, 602-181-707

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

22 643-16-65, 501-156-079

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, CANDY, WHIRPOOL,
ELECTROLUX, itp., 22 644-52-59,
501-122-888

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej. Tanio i solidnie,
SOLPRA, 798-034-056

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

RĘBAK do gałęzi, 503-954-603
ROLETY, plisy, żaluzje,

verticale, moskitiery, markizy, 
602-380-218, 22 641-18-85

ROZLICZANIE PIT-ów
rocznych, Biuro Rachunkowe,
Wilanów, Sadyba, Mokotów, 
502-212-808

A STOLARSKIE, szafy,
pawlacze, zabudowy i naprawy,
606-126-099

STOLARSKIE, meblowe, 
505-935-627

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki kuchenne, szafy
wnękowe na wymiar, 
22 641-34-38, 604-637-018

SZKLARSKIE, 
ul. Warchałowskiego 6, 
tel.: 22 644-65-07, 502-101-202

ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601-36-22-82

TAPICERSTWO, 22 618-18-26,
22 842-94-02

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613-98-37, 
22 671-15-79

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
601-870-594

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

KUPIĘ części do starych
samochodów, 504-227-665

KUPIĘ każdy samochód, 
504-227-665
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

Cantrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

2 2  4 4 3  7 2  0 0
2 2  4 4 3  7 1  5 6
2 2  4 4 3  7 3  0 1

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  5 6  5 1  4 0 0
2 2  5 6  5 1  4 0 2

Urząd Skarbowy 2 2  8 4  8 6  1 5 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

2 2  8 4 4  0 4  4 6
Policja 2 2  6 0 3  1 1  8 8
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  6 4 9  4 0  9 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  8 4 4  0 0  7 1

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

2 2  4 4  3 5  0 0 0
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

2 2  6 4 8  2 2  2 6
Policja 2 2  8 4 2  3 2  6 1
Straż Miejska 9 8 6 ,  8 5 2  1 6  0 0
Straż Pożarna 2 2  5 9 6  7 1  4 0

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 5 0  1 9  4 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

7 5 6  4 8  1 0 ,  7 5 4  4 1  7 1
Policja 9 9 7 ,  7 5 6  4 2  1 7
Straż Miejska 7 5 7  6 5  4 9
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 0  1 8  1 9
Pogotowie 
Ratunkowe 9 9 9 ,  7 5 6  7 5  1 1

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

7 5 7 - 9 3 - 4 0  d o  4 2 ;  
7 5 7 - 9 2 - 7 1 ;  7 5 7 - 9 0 - 0 2 ;  

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 2 5  
w Nowej Woli 7 5 6 - 7 3 - 1 0
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe

9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Ważne telefony

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

TTym rym r azaz em nieco łatwieem nieco łatwie j...j...
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje RRyysszzaarrdd KKoośścciikk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – RRyysszzaarrdd KKoocchhaann;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii,, LLeecchh KKoowwaallsskkii (foto).. 
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 
TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355

SSoobboottaa,, 2211 lluutteeggoo,, 1188..0000:: Kino
Dokumentu w Domu Sztuki za-
prasza na pokaz p.n. „Wieczór Fil-
mowy z Brygidą Dworok-Mich”.
W programie filmy „Wszystko jest
możliwe” (współreżyser: Drago
Hari) i „Samo życie” oraz spotka-
nie z autorką. Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 2222 lluutteeggoo,, 1199..0000::
Teatr Za Daleki w Domu Sztuki
zaprasza na spektakl p.t. „Pan
baron przychodzi i płaci guzi-
kiem”. Wystąpią: Marta Klubo-
wicz i Robert Mika.Bezpłatne
karty wstępu – w kasie Domu
Sztuki od czwartku, 19 lutego,
od godz. 17.00.*

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

W Galerii “U” Dom Kultury
Stokłosy można podziwiać wy-

stawę twórczości szczególnego
małżeństwa: Ireneusza Jankow-
skiego i Barbary Jankowskiej-
Zielińskiej. Dzieła tej pary
można oglądać do 12 marca.
Wystawa ze środków dzielnicy
Ursynów.

Język niemiecki dla młodzie-
ży i dorosłych - poniedziałki i
czwartki od godziny 17.00. Dwie
godziny, grupy 6 osobowe, go-
dzina lekcyjna 15 zł, prowadzą-
ca Iwona Jędrych-Szynka. 

Zapisy tel. 855 35 17.
Język angielski – przygotowa-

nia do sprawdzianu 6-klasisty.
14 godzinne repetytorium wraz
omówieniem testów egzamina-
cyjnych. Grupa I wtorek i czwar-
tek 17.00-18.00. Grupa II czwar-
tek 15.00-17.00. Zapisy tel. 604
057 161, ankar@post.pl.

NNaattoolliińńsskkii OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy
uull.. NNaa UUbboocczzuu 33
tteell.. 2222 664488 6655 8811

1199 lluutteeggoo ((cczzwwaarrtteekk)),, gg.. 1199..3300
– Koncert z cyklu Jazz w NOK –
Piotr Rodowicz i przyjaciele.

Koncert wspomnieniowy z
okazji 15. rocznicy śmierci Le-
cha Terpiłowskiego. Obowiązu-
ją wejściówki.

GGaalleerriiaa DDzziiaałłaańń SSMMBB IImmiieelliinn
uull.. MMaarrccoo PPoolloo 11
tteell.. 2222 664433 6655 3377

1199 lluutteeggoo 22001155 rr.. ((cczzwwaarrtteekk))
ggooddzz.. 1188..0000 – wernisaż wystawy
prof. Jana Rylke pt. SZTUKA ZIE-
MI i promocja książki ww. auto-
ra pt. „Sztuka Ogrodu – Sztuka
Krajobrazu”. Zapraszamy.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1199..0022 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
w cyklu Wieczorów Czwartko-
wych z p. Magdaleną Stopą pt.:
„Przed wojną i pałacem”.

2244..0022 –– wwttoorreekk –prof. Krzysz-
tof Mrowcewicz w cyklu „Świat
jest teatrem. Sceny z historii dra-
matu i teatru” pt.: „Teatr oświe-
conych w Europie”.

Spotkania o 19:00. Wstęp wolny
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